KONKURS „DZIECIĘCY KĄCIK Z KIDDYMOON” - Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w Konkursie „Dziecięcy Kącik z KiddyMoon” (dalej „Konkurs”).
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Kontri Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 3, 15569 Białystok NIP: 9661848306 REGON: 200084060 (dalej
„Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest dla placówek wychowania przedszkolnego,
żłobków i klubów malucha wpisanych do właściwych ewidencji lub
rejestrów działających na terenie Polski (dalej „Placówki”).
3. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
a. 28.03 - 08.05.2022 - Zebranie i potwierdzenie zgłoszeń Placówek,
wpływających na stronę https://kiddymoon.pl/pl/info/zgloszenie-dokonkursu-121.htm poprzez formularz.
b. 18.04 - 8.05.2022 (dalej „Okres trwania Głosowania”) Przeprowadzenie głosowania na zakwalifikowane do Konkursu
Placówki, w celu wyłonienia dziesięciu, które uzyskają największą
liczbę głosów i otrzymają nagrody.
4. Konkurs przeprowadzany będzie w Internecie za pośrednictwem strony
internetowej Kiddymoon.pl pod adresem:
https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik oraz Placówki powinni
zapoznać się z Regulaminem.
7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się
z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (dalej:
„Uczestników”).
§ 3 Zgłoszenia do Konkursu
1. Placówki do Konkursu można zgłaszać od dnia 28.03.2022 do
zakończenia głosowania, czyli do 08.05.2022. Zgłoszenia może dokonać
Uczestnik lub przedstawiciel zainteresowanej Placówki. W przypadku,
gdy więcej niż jedna osoba zgłosi tę samą Placówkę, pod uwagę brane
będzie wyłącznie pierwsze zgłoszenie. W przypadku, gdy Placówka
posiada swoje filie, możliwe jest zgłoszenie każdej z nich, przy czym
każda filia będzie dodana do głosowania oddzielnie.
2. Aby Placówka mogła przystąpić do Konkursu, muszą być spełnione
następujące warunki:
a. Na stronie Organizatora https://kiddymoon.pl/pl/info/zgloszeniedo-konkursu-121.html należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
podając dane wybranej Placówki.
b. Organizator skontaktuje się ze zgłoszoną Placówką poprzez adres
e-mail w celu potwierdzenia jej udziału w Konkursie.
c. Aby wziąć udział w Konkursie przedstawiciel zgłoszonej Placówki
musi wypełnić załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Zostanie on
również przesłany w wiadomości e-mail.
d. Przedstawiciel Placówki ma obowiązek odesłać wypełniony
załącznik nr 1, akceptując tym samym udział w Konkursie
i postanowienia regulaminu.
e. Organizator dodaje Placówkę na stronie
https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html do karty
głosowania.
Przedstawiciel Placówki może zgłosić ją do Konkursu wysyłając
bezpośrednio na nasz adres mailowy konkurs@kiddymoon.pl wypełniony już
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu pomijając formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej. Spowoduje to dodanie Placówki do głosowania, bez
potrzeby dodatkowego potwierdzenia.

§ 4 Cel i Zasady Konkursu
1. Celem konkursu jest stworzenie kreatywnych i bezpiecznych miejsc
zabaw dla najmłodszych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz
żłobkach i klubach malucha z całej Polski.
2. Spośród zgłoszonych do Konkursu Placówek, które wyraziły zgodę
wzięcia w nim udziału, zostanie wyłonionych dziesięć, które zdobędą
największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się
na stronie https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html w Okresie
Trwania Głosowania.
3. Każdy z Uczestników ma możliwość raz dziennie oddać jeden głos
klikając w moduł do głosowania na stronie
https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html
4. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jeden głos raz na
dobę.
5. Zabrania się używania w konkursie automatycznych programów
głosujących oraz serwerów proxy.
§ 5. Nagrody w Konkursie
1. Dziesięć Placówek, które w drodze głosowania uzyskają największą
liczbę głosów otrzymają nagrody. Będą one przyznawane kolejno wg
poniższej listy, przy czym pierwsze miejsce oznacza największą liczbę
uzyskanych głosów:
I miejsce: Piankowy plac zabaw z piłeczkami, w którego skład wchodzą:
basen 300piłek/klin L/górka/tunel/schodek
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-piankowy-plac-zabaw-ppzp-kw30d-125z-pileczkami-zabawka-plac-zabaw-jasnoszary-szary-bialy-turkus-20449.html

II miejsce: Piankowy plac zabaw z piłeczkami, w którego skład wchodzą:
basen 200/rampa L/półwałek L/schodek
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-piankowy-plac-zabaw-ppzp-ok30d-134z-pileczkami-zabawka-plac-zabaw-jasnoszary-zolty-zielony-niebieski-czerwonypomarancz-19639.html

III miejsce: Drewniana drabinka gimnastyczna
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-drabinki-cs-001-zabawka-sportowanatural-18573.html

IV miejsce: Suchy basen kwadratowy z 600 piłeczkami
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-suchy-basen-kwadratowy-z-pileczkami7cm-120x30-zabawka-basen-piankowy-jasnoszary-zolty-zielony-niebieski-czerwonypomarancz-16870.html

V miejsce: Piankowy plac zabaw, w którego skład wchodzą: klin
L/rampa L/półwałek L/schodek
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-piankowy-plac-zabaw-ppz-214zabawka-plac-zabaw-jasnoszary-20207.html

VI miejsce: Bujak dla dzieci w kształcie delfina
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-bujak-ar-001-delfin-zabawka-nabiegunach-szary-19650.html

VII miejsce: Bujak dla dzieci w kształcie chmurki
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-bujak-ar-002-chmurka-zabawka-nabiegunach-niebieski-19648.html

VIII miejsce: Rowerek biegowy
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-rower-biegowy-bk-002-zabawkasportowa-czarno-bialy-18282.html

IX miejsce: Piankowy okrągły basen z piłkami (90x30 200 piłek)
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-suchy-basen-okragly-z-pileczkami-7cmzabawka-basen-piankowy-mietowy-bialy-szary-mieta-17003.html

X miejsce: Deska balansująca
https://kiddymoon.pl/pl/products/kiddymoon-deska-balansujaca-bb-002-zabawkasportowa-natural-18288.html

2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja, która nagrodzi 10
Placówek, które uzyskały największą ilość głosów (dalej: “Laureaci”).
W trakcie trwania Konkursu każda Placówka może wygrać tylko raz.
4. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej
https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html oraz na fanpage’u marki
KiddyMoon na profilu Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/KiddyMoonPL
5. Organizator skontaktuje się także poprzez kontakt telefoniczny lub
e-mailowy z przedstawicielami zwycięskich Placówek w celu weryfikacji
danych Laureatów potrzebnych do przekazania nagrody w terminie 15 dni
roboczych od publikacji wyników Konkursu.

6. Laureatom nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną lub
na ekwiwalent pieniężny.
7. W przypadku podania przez Laureata błędnych lub niekompletnych
danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody
pozostanie do rozstrzygnięcia przez Organizatora.
§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie
trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu na
piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść
żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana
odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą
elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Kontri Sp. z o.o. ul. Jacka
Kuronia 3, 15-569 Białystok
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - rodo@kontri.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do przeprowadzenia
Konkursu pt. “Dziecięcy Kącik z KiddyMoon” w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w przypadku osób
głosujących w Konkursie (Głosujących): adres IP.
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej
zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody
spowoduje niemożność oddania głosu.
6. Dane osobowe przechowywane będą na czas trwania konkursu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody.
7. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą wykorzystywane do profilowania użytkowników.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym

zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień
niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu,
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz
Uczestnika.
2. Laureat nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
z tytułu użycia zdjęcia przez Organizatora w celach reklamowych.

Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO /
ŻŁOBKA DO KONKURSU “DZIECIĘCY KĄCIK Z KIDDYMOON”

Nazwa placówki wychowania
przedszkolnego/ Żłobka

Adres

Województwo

Dane kontaktowe
(telefon, adres e-mail)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie “Dziecięcy Kącik z KiddyMoon”
i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu “Dziecięcy Kącik z KiddyMoon”.

…………………………………………. …………………………………………………
Miejscowość i data

Pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela
placówki.

