
KONKURS – 50-te Urodziny Gąsienicy!  

 

 
 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Tatarak. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Wydawnictwo Tatarak jest 

Monika Wróbel – Lutz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo 
Tatarak Monika Wróbel–Lutz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania 

działalności i adres do doręczeń: ul. Filtrowa 83/40 , 02-032 Warszawa, NIP 
5681305624, REGON 140978846, adres poczty elektronicznej: biuro@tatarak.com           

- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Organizatorem Konkursu. 
3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) 
(zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze 

zm.). 
4. Czas trwania konkursu: od 1 marca do 10 maja 2019 r. 

5. Pula nagród: 3 pakiety książek Wydawnictwa Tatarak „Biblioteczka przedszkolaka” 

• 1 miejsce: 20 książek 
• 2 miejsce: 15 książek 

• 3 miejsce: 10 książek 

6. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wybranym przez jury spośród wszystkich 

przedszkoli, które spełnią łącznie następujące kryteria: 
a) Wyślą zdjęcia dokumentujące wykonanane prace, dekoracje, potrawy z zajęć pt.: 

„Urodziny Gąsienicy” do 10 maja 2019 r.  
b) Podadzą nazwę przedszkola i swój adres e-mail 

c) Zamieszczą w e-mailu klauzulę:  

„Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu „50-te Urodziny 
Gąsienicy” organizowanym przez Wydawnictwo Tatarak. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie oraz upublicznianie prac wykonanych w przedszkolu (.......nazwa 

przedszkola......) w celach związanych z konkursem. Wyrażam również zgodę na 
nieodpłatne przekazanie praw autorskich do prac, na rzecz organizatora 

konkursu”. 

7. Jury składać się będzie z 2 osób wybranych z Wydawnictwa Tatarak. 
8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie następujących zasad: 

a) do 18 maja 2019 r. odpowiedzą na e-maila z informacją o wygranej, podając 
swoje dane kontaktowe (nazwę przedszkola, dokładny adres, nr telefonu) potrzebne 

do przekazania nagród. 

mailto:biuro@tatarak.com


9. Nagroda, o której mowa w treści konkursu, nie podlega wymianie na świadczenie 
gotówkowe. 

10. Można wysłać tylko jedno zgłoszenie z tego samego adresu e-mail. Każdy adres e-
mail bierze udział w konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość udzielonych przy 

jego użyciu odpowiedzi. 
11. W przypadku zwycięzców, którzy wskażą taki sam adres do korespondencji, na 

wskazany adres zostanie wysłana jedna nagroda. 
12. Lista przedszkoli nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronach portalu 

www.tatarak.com i mediach społecznościowych Wydawnictwa. 
13. Każdy Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania nazwy przedszkola, swojego 

imienia, nazwiska, adresu przedszkola, adresu e-mail, nr telefonu celem doręczenia 
nagrody. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją 

z nagrody. 
14. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody Zwycięzcą 

zostanie kolejne przedszkole, które spełni warunki opisane w punktach 6 i 8. 

15. Udzielenie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi oznacza zaakceptowanie 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na 

opublikowanie nazwy przedszkola i miejscowości z której pochodzi oraz publikowania 
zdjęcia pracy grupy przedszkolnej i scenariusza na stronach portalu 

www.tatarak.com i mediach społecznościowych Wydawnictwa. 
16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie danych osobowych 

przez Wydawnictwo Tatarak celem wykonania zobowiązań Wydawnictwa Tatarak jako 
organizatora konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 

1997 roku. 
17. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 
ich poprawienia lub usunięcia. 

18. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: 
konkurs@tatarak.com 

19. Decyzja Organizatora konkursu co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania 

im nagród jest ostateczna. 
20. Regulamin konkursu w pliku pdf do pobrania. 

21. Polityka prywatności Wydawnictwa Tatarak na stronie: 

https://www.tatarak.com/content/10-polityka-prywatnosci 
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