
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI RZECZOWYMI ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ PLANETA ROBOTÓW S.C. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1  Organizatorem konkursów jest Planeta Robotów S.C. z siedzibą w Opolu przy ul. Rosponda 8, 

 45-519 Opole, zwany dalej Organizatorem. 

1.2 Zasady konkursów zawarte są w niniejszym regulaminie.  

1.3 Prace konkursowe muszą zostać wykonane przez dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnikami 

konkursów nie mogą być pracownicy Planeta Robotów S.C.. 

1.4 Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w tym regulaminie. 

1.5 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu poszczególnych konkursów, a w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, Organizator 

powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

1.6 Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca 2020 roku i kończy 7 lipca 2020 roku. Z dniem 7 lipca 2020 

roku upływa termin przyjmowania prac konkursowych. 

1.7 Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. 

 6-8 lat 

 9-12 lat 

1.8 Prace będą oceniane i nagradzane w klasyfikacji tygodniowej oraz ogólnej. 

1.9 Do konkursu można dołączyć oraz dosłać wszystkie zaległe prace w każdym momencie jego 

trwania. 

1.10 Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 10 lipca 2020 roku na platformie Discord oraz na 

fanpage’u na Facebook’u Planety Robotów. https://www.facebook.com/PlanetaRobotow 

 

2. Nagrody i zasady ich przyznawania 

2.1 W klasyfikacjach tygodniowych pierwszych pięć osób osoby w każdej kategorii wiekowej 

otrzymają nagrody w postaci Minifigurek LEGO. 

2.2 W klasyfikacji generalnej pierwszych pięć osób w każdej kategorii wiekowej otrzymają zestaw 

LEGO CITY KOSMOS 60224 Satelita NASA i Kosmonauta. 

2.3 Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.   

2.4 Aby otrzymać nagrodę zwycięzca musi udostępnić organizatorowi adres do wysłania nagrody.  

2.5 Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych. 

 

3. Zasady konkursu  

3.1 Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien wykonać cztery zadania konkursowe, które 

znajdują się na stronie internetowej: http://www.planetarobotow.pl/konkurs 

3.2 Uczestnik powinien umieścić zdjęcia prac konkursowych na grupie Planety Robotów na 

platformie Discord. Znajduje się ona pod linkiem: https://discord.com/invite/P3NdSCY  

3.3 Zwycięzców wybiera Komisja Konkursowa. 
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3.4 Każda praca oceniana jest na podstawie następujących kryteriów: 

 kreatywność 

 estetyka wykonania 

 poziom skomplikowania. 

Za każde z trzech kryteriów można dostać od 0 do 6 punktów.  

 
4. Inne postanowienia 

4.1 Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z 

regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie 

danych jest warunkiem przekazania nagród.  

4.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator. 

4.3 Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających z 

regulaminu konkursu.  

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania 

konkursu. 

4.5 Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.   


