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REGULAMIN 
z dnia 03.12.2021 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 2021 
(zwany dalej: Regulaminem) 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu Świątecznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Dakar 

Toyota Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Świlczy 146T 36-072 Świlcza zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000815921, NIP 5170369600 (zwana dalej: Organizatorem). 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 grudnia 2021 r., do 20 grudnia 2021 r. należy złożyć 

pracę konkursową (zwaną dalej: pracą plastyczną). 

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem) mogą być dzieci do 14 roku 

życia. Zgłoszenie pracy konkursowej stanowi zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w konkursie przez opiekuna 

prawnego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnionych przez 

Organizatora. 

 

§ 3. 

ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie świątecznej pracy plastycznej, która będzie 

przedstawiała wymarzony prezent od Świętego Mikołaja, zatytułowanej oraz 

zawierającej krótki opis. 

2. Zasady przygotowania i przesłania pracy: 

a. Temat pracy: „Mój wymarzony prezent od Świętego Mikołaja”.  

b. Praca plastyczna powinna być przygotowana przez Uczestnika w formie 

plakatu, dowolną techniką na papierze o formacie A4. 

c. Praca plastyczna nie powinna zawierać wizerunku osób fizycznych lub znaków 

towarowych, logo, nazw bądź firm innych niż Toyota. 

d. Praca plastyczna nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających 

prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje. 

e. Praca plastyczna powinna stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich 

przysługujących wyłącznie Uczestnikowi. 

f. Praca plastyczna powinna być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu. 
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g. Przygotowana praca powinna zostać przesłana na adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs świąteczny 2021” lub dostarczona osobiście do dnia 20 

grudnia 2021 r. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub firmy kurierskiej liczy się data stempla pocztowego. Wraz z 

pracą plastyczną należy przesłać Kartę zgłoszeniową Uczestnika, której wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego wyraża zgodę na umieszczenie przez 

Organizatora przesłanej pracy w galerii prac „Konkursu świątecznego 2021” 

zorganizowanej w salonie Dakar-Toyota Rzeszów w Świlczy. 

 

§ 4 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Po zakończeniu okresu trwania konkursu, nie później niż do dnia 28 grudnia 2021 r., 

jury wyłoni zwycięzców nagród w Konkursie. 

2. W skład juty wchodzić będą 3 osoby będące pracownikami Organizatora (zwane dalej: 

Jury). 

3. Jury oceni nadesłane prace plastyczne z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a. kreatywność i oryginalność pracy; 

b. estetyczne walory pracy; 

c. jakość wykonania pracy; 

4. Spośród nadesłanych prac po dokonaniu oceny opisanej w § 4 ust. 3 Regulaminu, Jury 

wyłoni 3 najlepsze prace. Uczestnicy, którzy nadesłali wyłonione przez Jury prace 

staną się zwycięzcami konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac. W przypadku gdy okaże się, że 

Jury wybrało dwie lub więcej prac tego samego Uczestnika, Uczestnik otrzyma tylko 

jedną nagrodę, a nagrodę, którą ten Uczestnik miałby otrzymać za pozostałe prace, 

otrzymają Uczestnicy po ponownym przeanalizowaniu i ocenie prac przez Jury. 

6. Ze wszystkimi zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem 

poczty e-mail w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., informując ich o wygranej.   

7. Autorzy trzech najlepszych prac plastycznych otrzymają nagrody: 

a. I. miejsce – nagroda: GŁOŚNIK, PLECAK, KUBEK, POWERBANK 

b. II miejsce – nagroda: GŁOŚNIK, PLECAK, KUBEK 

c. III miejsce – nagroda: GŁOŚNIK, PLECAK 

 

§ 5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie 

https://www.facebook.com/toyotadakar , w tym informacje na temat zwycięzców (imię, 

nazwisko, miejscowość), na co każdy Uczestnik i jego opiekun prawny wyrażają zgodę 

przystępując do Konkursu i podając dane Uczestnika Konkursu. 

https://www.facebook.com/toyotadakar
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2. Do dnia 31 grudnia 2021r. Organizator poinformuje drogą mailową Uczestnika (lub 

opiekuna prawnego) o wygranej i poprosi o wskazanie danych adresowych, na które 

zostanie przesłana nagroda. Brak odpowiedzi w terminie do dnia 7 stycznia 2022r. jest 

równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z nagrody. 

 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych Uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest 

Dakar Toyota Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Świlczy 146T 36-072 Świlcza 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000815921, NIP 5170369600. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów prawnych będą gromadzone i 

wykorzystywane przez Administratora w celu: 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia Konkursu; 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi 

na pisma oraz wnioski; 

3. Po przeprowadzeniu Konkursu dane zostaną usunięte po 1 roku. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, miejscowość 

zamieszkania, adres e-mail, a w przypadku opiekunów prawnych imię i nazwisko, 

adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. 

4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:  
a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do 

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa;  

b. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług 
IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom 
prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia 
dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.  

5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.  
Uczestnicy i opiekunowie mają prawo do:  

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych  

b. sprostowania danych,  

c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  

d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych 
osobowych  

f. przeniesienia swoich danych osobowych  

g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  
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h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.  

6. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.  

7. Podanie danych osobowych przez uczestników i opiekunów jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Konkursie. 

8. Poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie i udział w Konkursie , każdy jego 
Uczestnik oraz jego opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne uzyskanie prawa 
przez Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych na 
rzecz Organizatora.  

 
 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oraz jego opiekun prawny akceptują regulamin.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje 
Organizatora są ostateczne.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. 
Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie 
zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.  

4. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych 
udziela Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w regulaminie 
Konkursu o okres nieprzekraczający 30 dni.  

 


