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Regulamin konkursu pod nazwą ,,Palmieri’’
na najlepszy projekt logotypu odznaki pielgrzyma inspirowanej liściem palmowym
organizowany przez N-ADVENTURES Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

§1 Postanowienia ogólne.
1. Regulamin konkursu pod nazwą ,,Palmieri’’, na zaprojektowanie najlepszego logotypu odznaki pielgrzyma
inspirowanej liściem palmowym, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa sposób udziału w konkursie,
zwanego dalej ,,Konkursem’’, jego tematykę oraz sposób organizacji.
2. Organizatorem jest N-ADVENTURES Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres ul. Jana Dekerta 19/ 9,
87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643862,
NIP: 9562320737, REGON 36572117100000, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
3. Dokonywanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail Organizatora:
konkurs@n-adventures.pl
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu graficznego logotypu z przeznaczeniem dla spinek do odzieży,
o tematyce związanej z liściem palmowym.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Wyrażenie wszelkich zgód oraz oświadczeń
określonych Regulaminem jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego wzięcia udziału w Konkursie.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną w rozumieniu
ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U Dz.U.2020.2094 z późn. zm.).
7. Organizator w celu przeprowadzenia prawidłowego przebiegu Konkursu powoła zespół jury, zwany dalej
,,Komisją Konkursową’’, w której skład wejdą osoby przez niego wskazane, do której zadań należy
w szczególności zapewnienie uczestnictwa prawidłowym zgłoszeniom prac konkursowych
oraz wybór najlepszej pracy konkursowej, której autor zwany będzie dalej ,,Zwycięzcą’’.
8. Treść regulaminu znajduje się na stronie www.n-adventures.pl w zakładce „Konkurs”.
§2 Warunki uczestnictwa.
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem §1 ust. 2 Regulaminu) zwana dalej ,,Uczestnikiem’’.
2. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
b) wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające
z w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, powinowaci w I i II stopniu,
osoby pozostające we wspólnym pożyciu osób wskazanych w §2.ust. 2 pkt. a Regulaminu.
3. Osoba przystępująca do Konkursu ponosi ryzyko związane ze spełnieniem wymogu zawartego
w §2 ust. 1 i 2 Regulaminu. Organizator nie jest zobowiązany do odbierania oświadczeń o spełnieniu
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przez osobę przystępującą do Konkursu o posiadaniu statusu ,,Uczestnika’’, jednocześnie zastrzegając
sobie prawo do dyskwalifikacji osoby nie posiadającej statusu ,,Uczestnika’’ oraz ponownego wyboru
najlepszej pracy konkursowej.
4. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. W przypadku zgłoszenia kilku prac,
Komisja Konkursowa będzie oceniać wyłącznie pracę konkursową, która została nadesłana jako pierwsza
przez tego samego Uczestnika.
§3 Praca konkursowa.
1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie graficznego logotypu o tematyce liścia palmowego
nawiązującego do średniowiecznej tradycji „odznak z symbolem palmy”, które były znakiem
rozpoznawczym pielgrzymów udających się lub powracających z Ziemi Świętej. Przeznaczeniem logotypu
będzie produkcja spinek do odzieży.
2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) wykonana techniką cyfrową,
b) rozmiar: 20 cm x 30 cm,
c) dopuszczalnymi rozszerzeniami plików są: ai (Adobe Illustrator),
d) nie zawiera treści obraźliwych, w szczególności wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych
oraz erotycznych,
e) nie była nigdy dotąd publikowana oraz wykorzystywana,
f)

nie zawiera pseudonimu, oznaczenia lub imienia i nazwiska autora.

3. Uczestnik zobowiązuje się przesłać pracę konkursową, której jest autorem oraz posiada pełne prawa
autorskie, a także nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
4. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia pracy konkursowej zobowiązuje się do poniesienia pełnej
oraz wyłącznej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich związanych
ze zgłoszeniem pracy konkursowej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Uczestników Konkursu,
w szczególności praw autorskich osób trzecich.
§4 Przebieg Konkursu.
1. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski i rozpoczyna się w dniu 28.03.2021 r.,
a kończy w dniu 31.08.2021 r., z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń
od dnia 29.03.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 31.08.2021 r. do godziny 23:59 dla strefy czasu
środkowoeuropejskiego (GMT + 01:00).
2. Prace konkursowe należy nadesłać na adres e-mail: konkurs@n-adventures.pl
3. Treść e-maila zgłoszeniowego powinna zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) adres do korespondencji listowej,

3
d) plik spełniający wymogi zawarte w §3 ust. 2 Regulaminu.
e) Krótki opis na temat zawartej w projekcie symboliki, inspiracji itp.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.n-adventures.pl, najpóźniej
w dniu 20.09. 2021 r.
5. Komisja Konkursowa zweryfikuje kompletność zgłoszeń oraz zgodność zgłoszonych prac konkursowych
z tematyką Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia w terminie
7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
7. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych z uwzględnieniem walorów estetycznych pracy,
pomysłowości, oryginalności, jakości oraz zgodności z tematem konkursu.
8. Organizator przewiduje jedną nagrodę dla Uczestnika, który wykonał najlepszą pracę konkursową.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika lub każdej innej osoby zgłaszającej
pracę konkursową z naruszeniem postanowień Regulaminu.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.n-adventures.pl w terminie 5 dni od dnia
rozstrzygnięcia

Konkursu.

Organizator

doręczy

Zwycięzcy

listem

poleconym

informację

o wygraniu nagrody wraz z dwoma egzemplarzami umowy o przeniesieniu praw autorskich, której treść
znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
§5 Nagroda.
1. Organizator przewiduje dla autora najlepszej pracy konkursowej nagrodę w postaci vouchera
na ośmiodniową pielgrzymkę do Izraela, obejmujący koszty przelotu i pobytu o wartości 4.200 PLN brutto
oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN, której przeznaczeniem jest zapłata podatku
dochodowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz. U. 2020.1426 z późn. zm. ) i zostanie pobrana przez Organizatora na zasadach określonych w §5
ust. 2 i 3 Regulaminu.
2. Nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. W dniu wydania nagrody Organizator zobowiązany jest pobrać od Zwycięzcy kwotę 300 PLN,
stanowiącą równowartość dodatkowej nagrody pieniężnej oraz odprowadzić ją do właściwego urzędu
skarbowego jako podatek od nagrody w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.(Dz. U. 2020.1426 z późn. zm. ).
4. Voucher uważany jest za wydany z dniem doręczenia Organizatorowi podpisanej umowy o przeniesienie
praw autorskich na zasadach określonych w §6 Umowy.
§6 Prawa autorskie.
1. Uczestnicy oraz pozostałe osoby nadsyłające pracę konkursową udzielają Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do wszystkich nadesłanych plików od chwili zgłoszenia pracy w Konkursie.
2. Zwycięzca zobowiązuje się pod rygorem utraty prawa do nagrody określonej w §5 Regulaminu
do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich w rozumieniu art. 53 ustawy o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.),
znajdującej się w Załączniku nr 1 Regulaminu, zwana dalej ,,Umową’’, udzielając nieodpłatnej
licencji wyłącznej Organizatorowi według określonych w niej pól eksploatacji.
3. Organizator zobowiązuje się przesłać Zwycięzcy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Organizatora dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy listem poleconym w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z nagrodą – voucherem, określonym w §5 ust. 1 Regulaminu.
4. Zwycięzca zobowiązuje się podpisać umowę oraz odesłać jeden egzemplarz listem poleconym w terminie
14 dni od dnia doręczenia Zwycięzcy listu poleconego przez Organizatora na adres: N-ADVENTURES
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres ul. Jana Dekerta 19/ 9, 87-100 Toruń.

§7 Przedawnienie roszczeń.
Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 3 lat od dnia wymagalności.
§8. Ochrona Danych Osobowych.
1. N-ADVENTURES Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres ul. Jana Dekerta 19/9, 87-100 Toruń,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643862,
NIP: 9562320737, REGON 36572117100000, jako administrator danych osobowych na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE
(zwane dalej ,,RODO’’), przetwarza dane osobowe Uczestników oraz innej osoby zgłaszającej pracę
konkursową.
2. W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych osobowych należy kontaktować się drogą mailową
na adres: biuro@n-adventures.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki, będący adresem do doręczeń.
3. Wskazanie

danych

osobowych

przez

Uczestnika

jest

dobrowolne,

lecz

niezbędne

w związku z przetwarzaniem ich przez organizatora dla celów:
a) realizacji Konkursu, w tym opublikowania informacji o Zwycięzcy na stronie internetowej
oraz portalach społecznościowych,
b) w celu wykonania obowiązku podatkowego,
c) promocji Konkursu oraz przeprowadzania kolejnych edycji Konkursu.
4. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
5. Dane Uczestników będą przechowywane:
a) dla celów realizacji Konkursu przez cały czas trwania określony w §4 Regulaminu – do momentu
jego zakończenia lub wycofania zgody,
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b) wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia
roszczeń związanych z Konkursem, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi lub innymi roszczeniami związanymi
z pracą konkursową uczestnika.
6. Dane

osobowe

Zwycięzcy

będą

przetwarzane

na

zasadach

§8

ust.
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Regulaminu,

a ponadto w związku z wygraniem nagrody - w dokumentacji podatkowej oraz wszelkiej dokumentacji
związanej z realizacją vouchera.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzcy będą wyłącznie podmioty uprawnione
do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnik Konkursu podający dobrowolnie swoje dane osobowe, zostaje poinformowany,
że posiada prawo do:
a) dostępu do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO),
f) sprzeciwu w dowolnym momencie (art. 21 RODO),
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
w

przypadku

uznania,

że

przetwarzanie

danych

osobowych

dotyczących

Klienta lub Użytkownika narusza przepisy RODO (na podstawie art. 77 RODO).
§9 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania.
2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać poprzez kontakt
z Organizatorem na adres e-mail: konkurs@n-adventures.pl
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz właściwych ustaw podatkowych.

