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REGULAMIN DRUGIEJ EDYCJI 

KONKURSU "BAJKA I PAPIER" 

 
 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Organizatorem  Drugiej Edycji Konkursu Bajka i Papier jest International Paper 
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 23, REGON: 211067311, 
NIP: 5992707690, kapitał zakładowy 500.000 złotych, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000053310, zwana dalej "Organizatorem". 

 

1.2 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.3 Konkurs prowadzony będzie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 listopada 
2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu 
poza termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje Uczestników 
Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.  Organizator zastrzega 
sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony 
w niniejszym punkcie, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za 
pośrednictwem strony internetowej  

 
1.4 Celem Konkursu jest promocja produktów POL Speed znajdujących się w ofercie 

handlowej Organizatora. 
 
1.5 Zamierzeniem Organizatora ani celem akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku 

innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby lub produkty odpowiadające 
rodzajowo wyrobom lub produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej: "Innymi 
Podmiotami"), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki 
zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby wyrobów lub 
produktów Innych Podmiotów, które kupił Uczestnik zarówno w czasie trwania 
Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

 
1.6 Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę 

na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu. 
 
1.7 Konkurs  organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej bajkaipapier.pl 

należącej do Organizatora.  
 
1.8 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie 

z ważnych przyczyn pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw 

Uczestników.  Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie 
internetowej www.bajkaipapier.pl 

 

1.9 Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje: 

http://www.bajkaipapier.pl/
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a) Nagroda główna – laptop MacBook Air 13” o wartości 3699 pln i dodatkowa  

nagroda pieniężna  w wysokości  406.89 zł, która  to nagroda pieniężna  zostanie 
przeznaczona  na pokrycie  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od nagród  
wygranych  w Konkursie.  

b) Nagroda dodatkowa - Urządzenie wielofunkcyjne HP o wartości 179.90pln 

c) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu "Bajka i Papier”. 

d) Strona Internetowa Konkursu - serwis internetowy o adresie www.bajkaipapier.pl 

e) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna (w dacie podpisywania  Formularza 

Zgłoszenia do Konkursu) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

której teksty artystyczne (proza lub wiersz), nigdy wcześniej nie były 
publikowane w wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, 
w szczególności książki, czasopisma, ebooki, audiobooki. 

f)  Produkty – Papier POL Speed  pozostające w ofercie handlowej  Organizatora 

i oznaczony naklejką Bajka i Papier, zakupiony przez Uczestnika  wyłącznie 
w sieci Selgros lub Tesco.   

g) Formularz  Zgłoszenia do Konkursu – formularz zawierający  niezbędne  do 

udziału w Konkursie dane Uczestnika, w szczególności: imię nazwisko,  adres  

e-mail, numer telefonu kontaktowego, który Uczestnik zobowiązany jest przesłać 

na  adres Organizatora  i którego przesłanie  stanowi potwierdzenie znajomości 

i przestrzegania Regulaminu na  potwierdzenie przysługujących Uczestnikowi  
nieograniczonych praw autorskich do Pracy Literackiej oraz  na przetwarzanie 
jego danych osobowych wskazanych w Formularzu  dla celów udziału Uczestnika 
w konkursie. 

h) Praca Literacka – stworzony osobiście  przez Uczestnika utwór literacki, 

stanowiący spójną całość skierowany  do dzieci napisany prozą  lub wierszem do 

którego przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste 

i majątkowe, będący efektem  osobistej, indywidualnej  pracy  twórczej  

Uczestnika, nie zawierający   opracowań utworów  innych  autorów ani cytatów.  

i) Laureat – zwycięzca  Konkursu, któremu przyznano Nagrodę 

j) Insert – umieszczenie Pracy Literackiej  Laureata, opatrzonej ilustracją, w formie  
dodatku  do produktów Organizatora np.  poprzez zamieszczenie  jako wkładu  do 
ryzy papieru POL Speed   

k) Transgourmet Polska Sp. z o.o. oraz Tesco Polska Sp. z o.o. –  odpowiednio sieci 
Selgros  i Tesco w których ofercie handlowej  dostępne  są Produkty. 

 

2 UCZESTNICY  I PRACA LITERACKA 

 

2.1 W Konkursie mogą brać udziału wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia 
udziału w Konkursie na Formularzu Zgłoszenia do Konkursu. 
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2.2  W Konkursie  nie mogą  brać udziału  pracownicy i przedstawiciele  Organizatora  

oraz innych podmiotów  biorących bezpośredni  udział w przygotowaniu 
i prowadzeniu  Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin 
i osoby im najbliższe.  

 
2.3 Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek  z wymogów  określonych 

w niniejszym Regulaminie lub podali nieprawdziwe informacje, zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowani. 

 
2.4 Prace Literackie na konkurs nie mogą naruszać  prawa  ani praw osób trzecich  

w tym w szczególności  dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych – w szczególności  dotyczy to treści powszechnie  uznawanych  

za wulgarne  i obraźliwe  zawierających pornografię, erotykę obscenicznych, 

obrażających  uczucia  innych  osób  w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc  albo o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do 

prywatności, zawierających materiały  chronione  prawami  wyłącznymi  
(np. prawami autorskimi)  bez zgody  uprawnianych.   

 

3 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU, ZASADY UDZIAŁU  W KONKURSIE 

 

3.1 Osoba przystępujący do Konkursu ma obowiązek przesłać poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie bajkaipapier.pl tekstu stworzonej przez siebie Pracy 

Literackiej  oraz załączenie  skanu lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu (paragon 
lub faktura). 

 

3.2 Organizator potwierdzi droga mailową, na  adres  wskazany w Formularzu 

Zgłoszenia do Konkursu otrzymanie zgłoszenia w ciągu max. 48 godzin od jego 
przesłania. 

 

3.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika 
stosownej ich aktualizacji.  

 

3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych. 

 

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 
odebraniem prawa do Nagrody. 

 

3.6 Transgourmet Polska Sp. z o.o. oraz Tesco Polska Sp. z o.o. nie ponoszą 

odpowiedzialności za organizację i przebieg konkursu. 
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3.7 Zadaniem Uczestników Konkursu jest: 

 

3.7.1 zakup  w dniach od 1 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. minimum 

jednej ryzy Produktu Konkursowego z naklejką.   

3.7.2 wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursowej:  
bajkaipapier.pl  

3.7.3 stworzenie  i przesłanie do Organizatora maksymalnie jednej Pracy Literackiej 

3.7.4 załączenie do Formularza Zgłoszenia do Konkursu, skanu lub zdjęcie dowodu 
zakupu Produktu (paragon lub faktura). 

 

3.8  Uczestnik przystępując do Konkursu i podpisując Formularz Zgłoszenia oświadcza, 

iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie  do nadesłanej Pracy 

Literackiej i  wyraża zgodę na:  

 

3.8.1 nieodpłatne przeniesienie na Organizatora  autorskich praw  majątkowych na 

wszystkich polach  eksploatacji określonych w art. 50 ustawy prawo autorskie tj.   

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu w szczególności poprzez  dołączenie Utworu 
Literackiego  do produktu w formie Insertu, opublikowanie Utworu Literackiego na 
stronie internetowej polpapierybiurowe.pl, bajkaipapier.pl oraz na funpage’u marki 
POL  użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzami   

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3.8.2 opatrzenie Pracy Literackiej   ilustracjami / ilustracją autora  wybranego przez 
Organizatora 

3.8.3 rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu Literackiego (prawo zależne) 

 

3.9 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa 
w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub 
prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, 
ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, 
w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu 
i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 
nagrody. 
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3.10 W przypadku  otrzymania Nagrody  w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę  na 
wielokrotne i nieodpłatne  publikowanie  nagrodzonych  Prac Literackich  bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych w tym wykorzystanie jej jako Insert. 

 

3.11 Uczesnik zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji 
Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanej  przez siebie 
Pracy Literackiej, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub 

prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt.3.8 ureguluje wszystkie związane 
z tym faktem koszty.  

 
3.12 Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na 

prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności 

poinformowania o tym Uczestnika, Pracy Literackiej, która w szczególności: 

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce  

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich  

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne 

moralnie (np.  zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące 

do nienawiści i przemocy)  

d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)  

e) nie spełnia podstawowych wymagań lub podstawowych wymagań 
artystycznych 

f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. Uczestnik ma 
prawo wycofać zgłoszone Prace Literackie wyłącznie w czasie trwania 

Konkursu. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

W razie przejścia prawa do Nagrody na następców prawnych Uczestnika 

warunkiem wydania Nagrody następcy prawnemu jest przekazanie 

Organizatorowi co najmniej kopii dokumentu potwierdzającego takie przejście. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie 

wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać 

się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika Konkursu,  

w terminie 3  dni, od  otrzymania wezwania, że spełnił on wszystkie wymogi 
zawarte w niniejszym Regulaminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Uczestnik zostaje  wykluczony z udziału w Konkursie  

 

 4  NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 

4.1  Organizator dokona ogłoszenia zwycięzców Konkursu w dniu [17.12.2018], na 
podstawie decyzji jednoosobowego jury - poetki i pisarki - Katarzyny Ryrych. Lista 

zwycięzców zawierająca imiona i nazwiska oraz teksty Prac Literackich będą 
opublikowane na stronie internetowej Konkursu 
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4.2 Zwycięzcy  otrzymają  od Organizatora następujące  Nagrody:  

Nagroda główna – laptop MacBook Air 13” o wartości 3699zł i dodatkowa  nagroda 

pieniężna  w wysokości  406.89zł, która  to nagroda pieniężna  zostanie przeznaczona  
na pokrycie  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od nagród  wygranych  

w Konkursie. Nagroda dodatkowa - Urządzenie wielofunkcyjne HP 

o wartości 179.90pln. 

 
4.3 Organizator Konkursu oświadcza, że pokryje kwotę należnego podatku dochodowego 

w wysokości 10% wartości danej nagrody, przekraczającej kwotę 2000zł, stosownie 
do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie 
odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

4.4 Laureat upoważnia Organizatora  do potrącenia z Nagrody kwoty należnego podatku 
dochodowego. 

 
4.5 W Konkursie do zdobycia jest 5(pięć) Nagród głównych i 10(dziesięć) Nagród 

Dodatkowych. Uczestnik może otrzymać tylko 1(jedną) Nagrodę Organizator 

zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z Nagród inną Nagrodą 

o zbliżonej  wartości. 

 

4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie 

udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać 
do jej producenta lub sprzedawcy. 

 

4.7 Nagrody nie podlega wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniędzy, chyba że 

Organizator postanowi inaczej. W każdym wypadku będą to nagrody o wartości 

zbliżonej do Nagród. 

 

4.8 Nagroda zostanie  dostarczona Laureatowi przesyłką kurierską, na adres podany przez 
Uczestnika  niezwłocznie po ogłoszeniu przez Organizatora na stronie konkursowej 
listy zwycięzców. Koszt dostarczenia Nagrody pokrywa Organizator. 

 

4.9 Jeżeli wydanie Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie uczestnika. 

 

4.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

 

4.11 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji   z wygranej Nagrody. W takim wypadku 
Nagroda przechodzi na własność Organizatora.  
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4.12 Nieprzekazanie Nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub 
teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych 
przez Uczestnika  oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do 
Nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 

 
4.13 Nagroda która nie zostanie odebrana przez Laureata do dnia 15.02.2019 przepada 

i przechodzi na własność Organizatora. 

 

5 REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD 

5.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie 
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.  

 

5.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie 
adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.  

 
5.3 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której 

wejdą przedstawiciele Organizatora.  

 
5.4 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

jej nadania do Organizatora.  

 
5.5 Złożone przez Uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

 
5.6 Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Reklamacyjną.  

 
5.7 Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
6.1 Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.  
 

6.2 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 
osobowe, jest Internationa Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
al. Jerozolimskie 65/79, tel. +48 22 630 61 32, e-mail: polmarketing@ipaper.com.  
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6.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, 
rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.  
 

6.4 Więcej informacji znajdziesz tutaj http://bajkaipapier.pl/formularz/ 
 

6.5 Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie bajkaipapier.pl oraz 
w siedzibie Organizatora.  
 

6.6 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 
zawarte w Regulaminie.  
 

6.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 
będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu 
Cywilnego.  
 

6.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 roku.  
 
 
ORGANIZATOR 

 

http://bajkaipapier.pl/formularz/

