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REGULAMIN KONKURSU DLA PRZEDSZKOLI 

pod nazwą. „Kubusiowe Piosenki” 

 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu Kubusiowe piosenki” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł 
w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”. 
 
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o. o, z siedzibą 

w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, 00-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000032307, NIP 521-29-27-767, o kapitale zakładowym w wysokości 

1 350 0000 zł w pełni wpłaconym, zwana („Disney”). 

 

II. Fundatorzy nagród 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Disney. 

 

III. Zasięg Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konkurs prowadzony jest w przedszkolach zgłoszonych do Konkursu. 

 

IV. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedszkola („Przedszkola”) oraz grupy przedszkolne 

(„Grupy Przedszkolne”) w Polsce (zwani także razem „Uczestnikami Konkursu” lub „Uczestnikiem 

Konkursu”). 

2. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać dyrektor przedszkola, wychowawca grupy przedszkolnej 

lub inna osoba, która będzie sprawowała pieczę nad przebiegiem Konkursu w przedszkolu. Zgłoszeń 

do Konkursu można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 

internetowej na domenie www.kubusiowe-piosenki.pl w zakładce „Zgłoszenia”, wysyłając wypełniony 

formularz faksem na numer (22) 885 60 99, e-mailem na adres info@kubusiowe-piosenki.pl 

lub listownie na adres: ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem Konkurs „Kubusiowe Piosenki. 

3. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 7 grudnia 2014 r. do godziny 00:00. W przypadku zgłoszeń 

listownych będzie decydowała data stempla pocztowego. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu organizuje jedno Przedstawienie, które musi 

odbyć się w dniach od 19 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r., o dokładnej dacie Przedstawienia 

decyduje Uczestnik Konkursu. Przedstawienie należy przygotować z okazji Dnia Babci przy 

zaangażowaniu postaci Kubusia Puchatka i przyjaciół w temacie „Kubusiowy Dzień Babci”. 

Przedstawienie powinno zostać przygotowane w oparciu o pakiety bezpłatnych materiałów2 

Konkursu, z wykorzystaniem utworów z płyty „Kubuś i przyjaciele” przekazanych Uczestnikom 

zakwalifikowanym do Konkursu. 

5. Przebieg Przedstawienia jest zależny od inwencji twórczej Uczestników Konkursu. 



 
 

2 
 

6. Po przeprowadzonym Przedstawieniu, Uczestnik Konkursu przygotowuje Raport uwieczniający 

te działania. 

7. Konkurs jest otwarty dla wszystkich przedszkoli w Polsce. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 

do Konkursu na warunkach omówionych w pkt IV, w podpunkcie 2 niniejszego Regulaminu. 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 

do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane w bazie GIODO zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń 

konkursowych jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

niniejszego Konkursu oraz akceptuje niniejszy regulamin. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez 

Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, 

drogą telefoniczną lub listownie. 

11. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

 

V. Zwycięskie Przedszkole 

Zwycięskie Przedszkole („Zwycięskie Przedszkole”) to takie, które decyzją Jury zajmie pierwsze, 

drugie, trzecie, czwarte, piąte lub szóste miejsce w konkursie „Kubusiowe piosenki” oraz, które spełni 

wymogi wymienione w pkt. IV. 

 

VI. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest Raport uwieczniający przedstawienia z okazji Dnia Babci („Raport”). 

Forma przygotowania Raportu jest dowolna. Na Raporty zawierające wizerunki dzieci Uczestnicy 

Konkursu powinni uzyskać zgody ich rodziców na wykorzystanie w ramach Konkursu. 

2. Celem Konkursu jest zacieśnianie więzi międzypokoleniowej oraz miłe spędzenie czasu z Babciami 

i Dziadkami oraz zabawa z postaciami Kubusia Puchatka i przyjaciół. 

 

VII. Nadsyłanie raportów 

Raporty należy odsyłać w terminie do 27 lutego 2015 r. Raporty należy przesyłać na adres ul. Locci 18, 

02-928 Warszawa z dopiskiem „Kubusiowe Piosenki” – praca konkursowa.3 

 

VIII. Terminy Konkursu 

1. Data rozpoczęcia (Przedstawienie): 19 stycznia 2015 r. 

2. Data zakończenia (Przedstawienie): 6 lutego 2015 r. 

3. Data nadsyłania Raportów: 27 lutego 2015 r. 

4. Data ogłoszenia Zwycięskich Przedszkoli: 31 marca 2015 r. 

5. Data potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Uczestnika: 06 kwietnia 2015 r. 

6. Data realizacji nagrody: do 7 czerwca 2015 r. (w tygodniu rozpoczynającym się 1 czerwca 2015 r.) 
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IX. Nagradzanie i nagrody 

1. Wszystkie nadesłane Raporty zostaną poddane ocenie Jury. Prace będą oceniane pod względem 

kreatywności i pomysłowości uwzględniając wykorzystanie postaci i tematyki konkursu. Śpiew lub 

inne umiejętności dzieci nie będą brane pod uwagę (to nie jest konkurs talentów). Jury nie będzie 

brało pod uwagę nagrań z całej akademii. Jury składać się będzie z przedstawicieli The Walt Disney 

Company, przedstawicieli Organizatora oraz artysta. 

2. Nagrody: 

a) Nagroda za pierwsze miejsce: w Zwycięskim Przedszkolu zostanie zorganizowany „Kubusiowy 

Dzień Dziecka”. Przyjęcie dla Przedszkola z niespodzianką zorganizowaną przez Disney 

i Organizatora Konkursu. Przyjęcie odbędzie się w miejscowości, w której znajduje się 

przedszkole i w terminie uzgodnionym pomiędzy Organizatorem i Zwycięskim Przedszkolem 

(z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem). Zwycięskie Przedszkole otrzyma telewizor x 1 

szt., odtwarzacz DVD x 1 szt., zestaw filmów z Kubusiem Puchatkiem, zestaw książek z 

Kubusiem Puchatkiem, zestaw magazynów „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. 

b) Nagroda za drugie do szóstego miejsca: każde Zwycięskie Przedszkole otrzyma: telewizor x 1 

szt., 

odtwarzacz DVD x 1 szt., zestaw filmów z Kubusiem Puchatkiem, zestaw książek z Kubusiem 

Puchatkiem, zestaw magazynów „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. 

Uwaga: wszystkie nagrody przeznaczone są dla Zwycięskich przedszkoli. Nie należy nagradzać 

każdego dziecka osobno. Nagrody powinny pozostać w Zwycięskim Przedszkolu. 

c) Każdy z Uczestników Konkursu otrzyma darmowy pakiet zawierający: 

a. Dyplom pamiątkowy dla każdego Uczestnika Konkursu, 1 sztuka dla dziecka 

b. Płytę CD z piosenkami Kubusia Puchatka, 1 sztuka na przedszkole 

c. Elementy dekoracji, tj. 6 sztuk plansz w formacie A4 

d. Plakat konkursowy do wywieszenia w placówce - 1 sztuka na przedszkole 

e. Książeczka z tekstami piosenek - 1 sztuka na przedszkole 

f. Regulamin konkursu - 1 sztuka na przedszkole 

g. Harmonogram konkursu - 1 sztuka na przedszkole 

h. Wskazówki i instrukcje - 1 sztuka na przedszkole 

 

Pozostałe elementy do realizacji Przedstawień można obejrzeć i pobrać ze strony internetowej 

www.kubusiowe-piosenki.pl, w strefie po zalogowaniu. 

 

X. Wysyłka nagród 

1. Nagrody za miejsca od drugiego do szóstego zostaną dostarczone w ciągu 4 (cztery) tygodni po 

potwierdzeniu przez Zwycięskie Przedszkole. Główna nagroda zostanie zrealizowana w uzgodnionym 

terminie, potwierdzonym ze Zwycięskim Przedszkolem. 

 

XI. Inne 
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1. O braku sprawozdania lub o błędnie nadesłanym zgłoszeniu Uczestnik Konkursu zostanie 

poinformowany e-mailowo. 

2. Raporty, które nie spełniają kryteriów konkursowych lub zostały dostarczone po wyznaczonym 

terminie, są niekompletne, uszkodzone, ingerują lub nadużywają praw autorskich lub innych 

praw osób trzecich nie będą rozpatrywane. 

3. Przedszkola, które przystępują do Konkursu wyrażają zgodę dla Disney i Adliner Sp. z o.o. 

na prawo do korzystania i publikowania nadsyłanych prac konkursowych, prezentacji i zdjęć. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu powinien posiadać upoważnienie dotyczące gromadzenia danych 

osobowych i wizerunków (Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych dla 

celów niniejszego Konkursu). 

5. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Jury. 

6. Zwycięskie Przedszkola są zobowiązanie do potwierdzenia przyjęcia nagrody od Organizatora. 

Jeżeli Organizator nie otrzyma potwierdzenia w wyznaczonym terminie ma prawo do wyboru 

innego Zwycięskiego Przedszkola. Poprzednie Zwycięskie Przedszkole traci prawo do ubiegania 

się o nagrodę, nawet jeżeli potwierdzi przyjęcie nagrody po upływie wskazanego terminu. 

7. Rodzaj nagrody zależy od jej dostępności. Zamiast nagrody nie będzie wypłacany ekwiwalent. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Konkursu, będą 

rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej www.kubusiowe-

piosenki.pl, 

jak również w siedzibie: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa. 

4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie 

odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród 

wymienionych w Regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, 

z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać Uczestnicy Konkursu lub Organizator. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, 

z których korzystają Uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych 

wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej. 


