
 

1 

 

 
REGULAMIN KONKURSU BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA 

„EKO NA ŚWIĘTA” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady na 

jakich odbywa się konkurs organizowany przez spółkę pod firmą Bouygues Immobilier 

Polska Sp. z o.o. pt.  „EKO NA ŚWIĘTA” (dalej: „Konkurs”). 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., z siedzibą  

w Warszawie (00-124), przy  ul. Rondo ONZ 1 p. 24, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023187,  

NIP 5272321100, REGON 016428642 (dalej: „Organizator”). 

1.3 Konkurs realizowany jest w okresie od dnia 2.11.2022 r. do dnia 1.12.2022 r., z 

zastrzeżeniem, iż prace plastyczne można nadsyłać lub przekazywać osobiście do dnia 

1.12.2022 r. (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).  

1.4 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, będących podopiecznymi placówek 

wsparcia dziennego zarejestrowanych na terenie Polski (dalej: „Placówki wsparcia 

dziennego”).  

 

 

2. CEL KONKURSU I TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH 

 

2.1 Konkurs ma na celu:  

a) rozwój i promocję talentów artystycznych uczestników Konkursu, 

b) budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,  

c) kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez 

zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego,  

d) promocję marki Bouygues Immobilier Polska.  

2.2 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest stworzenie ozdoby choinkowej 

wykonanej z materiałów z recyklingu w imię zasady less waste (np. opakowań, 

nakrętek, makulatury), lub materiałów biodegradowalnych (słoma, patyczki), które 

nawiązywać będą do kolorów i logotypu Bouygues Immobilier Polska widocznego m.in. 
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na plakacie promującym Konkurs i hasła przewodniego „EKO NA ŚWIĘTA”. Waga, 

wielkość i odpowiednia zawieszka muszą umożliwić zawieszenie ozdoby na choince.  

Konkurs ma również na celu propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie 

wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania 

2.3 Konkurs prowadzony jest w dwóch (2) kategoriach wiekowych: do 11 lat i 12-17 lat. 

 

 

3. UCZESTNICY  

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 17 lat, 

uczęszczająca na zajęcia do Placówki wsparcia dziennego (dalej „Uczestnik”).  

 

4. ZASADY KONKURSU 

4.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy na temat wskazany w pkt 2 

powyżej Regulaminu (dalej: „Praca”) w dowolnej technice. 

4.2 Uczestnik Konkursu musi być autorem samodzielnie przygotowanej Pracy. 

4.3 Uczestnik jest zgłaszany do Konkursu przez swojego przedstawiciela ustawowego 

(rodzica lub opiekuna prawnego), za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

(dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”), zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 

do Regulaminu.  

4.4 Pracę do Konkursu zgłasza Placówka wsparcia dziennego, do której uczęszcza 

Uczestnik.  

4.5 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie prac na adres wskazany w pkt 

4.7 poniżej:  

a) Pracy wraz z wypełnioną kartą informacyjną, której wzór stanowi Załącznik nr 2 

do Regulaminu,  

b) wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

Formularza Zgłoszeniowego.  

4.6 Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie Prace wcześniej niepublikowane, stworzone na 

potrzeby Konkursu. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną Pracę danego Uczestnika.  

4.7 Prace należy przesłać przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście do dnia 1.12.2022 

roku do Organizatora: Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o., Rondo ONZ 1, budynek 

Rondo 1, 24 piętro, 00-124 Warszawa w godzinach pracy Organizatora, tj. w dni 

robocze od godz. 9:00, do godz. 17:00 (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje 

data stempla pocztowego). Prace dostarczone po terminie wskazanym powyżej nie 

biorą udziału w Konkursie i nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.  

4.8 Przesłane egzemplarze Prac nie podlegają zwrotowi. 
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5. NAGRODY 

5.1 W każdej z 2 kategorii wiekowych autorzy najlepszych trzech (3)  Prac zgłoszonych do 

Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora, w postaci 

artykułów sportowych: 

- 1. Miejsce: nagroda o wartości do 700 zł (w tym podatek PIT) 

- 2. Miejsce: nagroda o wartości do 500 zł (w tym podatek PIT) 

- 3. Miejsce: nagroda o wartości do 300 zł (w tym podatek PIT) 

- 3 Wyróżnienia w każdej kategorii: nagroda o wartości do 150 zł (w tym podatek PIT) 

 

5.2 Łączna pula nagród wynosi 4 000 PLN. 

5.3 Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę.  

5.4 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju 

lub wypłaty jej ekwiwalentu w pieniądzu.  

5.5 Uczestnik uprawniony do nagrody nie może przenieść roszczeń o prawo do Nagrody na 

osoby trzecie. 

 

 

6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

6.1 W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym celu 

oceny Prac, Organizator powołał specjalną komisję (dalej „Komisja”). 

6.2 Komisja spośród nadesłanych Prac w terminie do dnia 7.12.2022 r. wybierze według 

własnego uznania i oceny Prace, które w ocenie Komisji będą najlepsze. 

6.3 Komisja przy ocenie Prac weźmie pod uwagę: 

a) zgodność z celami i tematem Konkursu, 

b) atrakcyjność i oryginalność, 

c) poziom artystyczny, 

d) estetykę wykonania, 

 

 

7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD 

7.1 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14.12.2022 r. Wyniki Konkursu 

zostaną przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich Placówek wsparcia 

dziennego, z których zostały nadesłane na Konkurs Prace.  

7.2 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu w siedzibie Organizatora lub 

zostaną dostarczone kurierem, terminie do 31.12.2022. 
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8 LICENCJA  

 

8.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę oświadcza, że przesyłając Pracę i biorąc udział 

w Konkursie, udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i 

terytorialnym niewyłącznej licencji, w zakresie: 

a) utrwalenia i zwielokrotnienia Pracy wytworzenia dowolną techniką jej egzemplarzy 

w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

audiowizualną, techniką cyfrową,  

b) wprowadzenia do pamięci komputera lub innych urządzeń 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www. 

e) wystawienia, w szczególności w ramach wystawy przy wybranych inwestycjach 

Organizatora, 

f) publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

8.2 Niezależnie od pkt. 8.1 powyżej Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę oświadcza, że 

w razie zwycięstwa wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Pracy oraz na 

korzystanie z opracowanych wersji Pracy w zakresie wskazanym w pkt. 8.1 powyżej.  

8.3 Poza Nagrodą, zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

udzielenia licencji, o której mowa w pkt 8.1 powyżej. Nagroda obejmuje wszystkie 

pola eksploatacji łącznie i każde oddzielnie. 

8.4 Organizator ma prawo do wykorzystania Pracy w zakresie wskazanym w pkt 8.1 

powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy, który przesłał Pracę, jak 

również bez podania imienia i nazwiska zwycięzcy, na co Uczestnik przesyłając Pracę 

wyraża zgodę.  

 

9 DANE OSOBOWE 

 

9.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

Konkursu jest Organizator, tj.  Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie (00-124), przy al Rondo ONZ 1 p. 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023187, NIP 5272321100, 

REGON 016428642. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
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Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Agata Klimek-Cortinovis 

e-mail:  iod@bi-polska.pl 

9.2 Dane Uczestników Konkursu, ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów 

prawnych), oraz dane opiekunów z Placówki wsparcia dziennego będą przetwarzane 

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  

9.3 Organizator przetwarza dane osobowe: 

a) w celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienia 

Uczestnikom Konkursu wzięcie w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi 

przeprowadzenie Konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych w Konkursie 

(imię, nazwisko, wiek, adres Placówki wsparcia dziennego oraz wizerunek) 

mogą być również upublicznione w Internecie na stronie internetowej 

Organizatora, na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, jak 

również w innych mediach, jedynie w kontekście uczestnictwa w Konkursie 

(art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),  

b) w celu udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w zakresie procedury 

reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. 

9.4 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie.  

9.5 Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak 

również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9.6 Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi w 

zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.7 Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania 

Konkursu oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z 

obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w tym dokumentacji 

rozliczeniowej). 

9.8 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w 

związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym agencje reklamowe.  

 

10 REKLAMACJE 

mailto:iod@bi-polska.pl
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10.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników drogą 

listowną na adres: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1 p. 24, 

Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres e-

mail: csr@bi-polska.pl. z podaniem w tytule „Reklamacja – Konkurs” w okresie 

trwania Konkursu jak również w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, przy czym 

termin ten ma charakter porządkowy (w przypadku przesyłek listowych decyduje data 

stempla pocztowego, zaś w przypadku reklamacji przesłanych drogą elektroniczną 

decyduje dzień wysłania reklamacji na powyższy adres e-mail). 

10.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego 

Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 

Uczestnika. 

10.3 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji 

Organizatorowi. Uczestnik o decyzji w zakresie złożonej reklamacji zostanie 

powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  

 

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

11.2  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 
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Załącznik nr 1 

Formularz Zgłoszenia 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

…………………………………………………………………….. 

Wiek dziecka  

…………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..w  

KONKURSIE BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA  pt. „EKO NA ŚWIĘTA” organizowanego przez 

Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu KONKURSU BOUYGUES IMMOBILIER 

POLSKA „EKO NA ŚWIĘTA” i w pełni akceptuję jego treść. 

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 
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Załącznik nr 2 

 

KARTA INFORMACYJNA 

 

➢ Imię i nazwisko oraz wiek autora, 

➢ Adres Placówki wsparcia dziennego (z numerem telefonu), 

➢ Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca została wykonana  

 

Imię i nazwisko oraz wiek autora 

 

 

Adres świetlicy, telefon, adres mailowy, 

imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem 

którego realizowano pracę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


