
   

  

 

 

Regulamin Konkursu 

„Mój Dzień w Energylandii z MATIO” 

 

                                                    

                                                                      § 1 

                                                    Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Mój Dzień w Energylandii                               

z MATIO ” 

2.Organizatorem Konkursu jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom   i Chorym na 

Mukowiscydozę, ul. Celna 6, 30-507 Kraków, NIP 678 15 61 787 zwany dalej 

„Organizatorem”.    

3. Sponsorem nagród w konkursie  jest Rodzinny Park Rozrywki Energylandia, al. 3 

Maja 2, 32-640 Zator. 

4.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Internetowej Fundacji,  

www.mukowiscydoza.pl 

5. Czas trwania Konkursu  od 12 lipca 2021 do 9 sierpnia 2021 r., ogłoszenie wyników 

zostanie opublikowane 12 sierpnia 2021 r. 

6. 7 najlepszych prac zostanie nagrodzone wejściówkami do Parku Rozrywki 

Energylandia. (Wejściówka jest zaproszeniem do spędzenia jednego dnia                                    

w Rodzinnym Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Zaproszenie jest ważne na 

wszystkie atrakcje bez ograniczeń i jest ważne do 31.10.2021 r., dojazd do parku 

Rozrywki w Zatorze,  nagrodzony zaproszeniem  uczestnik konkursu  organizuje  

we własnym zakresie). 

7. Termin  wykorzystania biletu wstępu do Energylandii:  do 31.10.2021 r. 

8. Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 kc. 

 

                                                                       §2 



                                                          Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na wykonaniu dowolnej pracy konkursowej pokazującej jak 

wyglądałby Twój dzień w Parku Rozrywki Energylandia ? 

2. Rodzaje prac konkursowych: plastyczna, fotograficzna, literacka i inne. 

3.Nagrodzone zostanie 7 prac, wybranych spośród wszystkich nadesłanych do 

Fundacji. Pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone dwoma pojedynczymi 

zaproszeniami, a 4 pozostałe wyróżnione prace otrzymają pojedyncze zaproszenia. 

4. Wyboru prac konkursowych  dokona komisja konkursowa, w skład której wejdzie 

czterech wyznaczonych pracowników Fundacji. 

5. Nagrodzone prace wybrane zostaną większością głosów Komisji. Decyzja Komisji 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6.Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: 

kontakt@mukowiscydoza.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura 

fundacji: ul. Bobrowskiego 11, 31-552 Kraków, do dnia 08.08. 2021 r. do godz. 23.59. ( 

decyduje data dostarczenia). Prace nadesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub 

listownie należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz podać adres do korespondencji 

oraz numer kontaktowy. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.08.2021 r. Po tej dacie nagrody zostaną rozesłane 

pocztą tradycyjną w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu na stronie 

Internetowej i /Facebooku Fundacji. Istnieje również możliwość odbioru osobistego 

w biurze fundacji, po wcześniejszym ustaleniu od pon. do pt. w godz. 8-16 

8. W razie rezygnacji laureata z odbioru nagrody-zaproszenia prosimy  o 

poinformowanie organizatora drogą e-mail: kontakt@mukowiscydoza.pl, w takim 

przypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę, której praca zostanie wybrana  

przez Komisję Konkursową. 

9. Przystępując do konkursu  uczestnik (w przypadku niepełnoletniego  jego 

opiekun)  akceptuje regulamin Konkursu.                                                                 

  

                                                                          

                                                             §4 

                               Warunki uczestnictwa  w konkursie 

 

1. Konkurs  przeznaczony jest wyłącznie dla podopiecznych Fundacji MATIO. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich rodziny. 

4. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę konkursową. 

5.Przesyłając prace konkursową uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw 

autorskich do przesłanej pracy. Udziela Organizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej 
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możliwości wykorzystania pracy na wszystkich polach eksploatacji.  Prawo to 

organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych 

zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub 

elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

6. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Parku Rozrywki Energylandia 

dostępnym pod adresem: https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku/.    

 

                                                   

                                                                   §5  

                                             Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma                     

z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, 

powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi               

i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie 

mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest MATIO 

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Fundacji MATIO, w mediach 

społecznościowych Fundacji oraz Kwartalniku MATIO. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie  

uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu 

wzięcia w nim udziału,  umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

opublikowanie informacji o laureatach.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

udziału w konkursie i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w 

sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

 


