Regulamin konkursu plastyczno-technicznego „Buduj z BAUKRANE!”
z dnia 15.05.2017 r.
aktualizacja konkursu z dnia 29.06.2017 r.
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu „Buduj z BAUKRANE!”, zwanego dalej Konkursem, jest:
Baukrane Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Keplera 36.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych: grupa pierwsza - dla uczniów
klas 1-3 oraz grupa druga – dla uczniów kas 4-6.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni.
4. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5. W grupie wiekowej klasa 4-6 wskazana jest pomoc rodziny, opiekunów.
6. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata czy też
świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie.
§ 3 CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wyobraźni oraz pasji twórczych.
2. Doskonalenie znanych technik plastycznych i poznawanie nowych.
3. Odkrywanie utalentowanych dzieci i młodzieży.
4. Edukacja w dziedzinie branży budowlanej
5. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
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§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
1.1. dla klas 1-3 - stworzenie własnoręcznie pracy dowolną techniką plastyczną
(malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, kolaż i inne) na temat: „Bohater budowy –
operator żurawia wieżowego”, format pracy dowolny.
1.2. dla klas 4-6 – zbudowanie własnoręcznie lub z pomocą osoby dorosłej (rodzica/
opiekuna) obiektu trójwymiarowego na temat: „Zbuduj własny żuraw wieżowy”,
format pracy dowolny.
2. Prace na dołączonej metryczce muszą obowiązkowo zostać opatrzone danymi: imię i
nazwisko autora, wiek autora, klasa, telefon kontaktowy do autora, dane i podpis rodzica
/opiekuna prawnego, placówka, opiekun - imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy.
3. Metryczka wraz z regulaminem konkursu jest do pobrania na stronie organizatora
www.baukrane.pl/konkurs.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
5. Przekazanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora, nie podlegają zwrotowi.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 5 PRZEBIEG KONKURSU
1. Czas trwania Konkursu: rozpoczęcie konkursu: 15 maj 2017 r. – ogłoszenie wyników:
30 czerwiec 2017r.
1.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2017 r.
1.2. Do dnia 18 czerwca 2017 r., do godziny 24.00 uczestnik konkursu (obie grupy
wiekowe) zgłasza pracę drogą mailową na adres: konkurs@baukrane.pl wraz ze
zdjęciem pracy.

Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie pracy, metryczkę oraz

ewentualne zdjęcia i filmiki z procesu tworzenia pracy.
1.3. Dodatkowo zgłoszone prace w obu grupach wiekowych należy złożyć w siedzibie
Organizatora lub odesłać na adres firmy (BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.
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ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk) w terminie do 19.06.2017 r. - decyduje data
stempla pocztowego.
1.4. W terminie: od 26 czerwca do 29 czerwca, do godz. 24.00, odbędzie się
głosowanie internautów (FB) – prace, po jednej z każdej kategorii wiekowej, które
otrzymają najwięcej polubień, zdobędą Nagrodę Internautów.
1.5. 30 czerwca br. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
2. Koszty przesyłki prac ponoszą ich nadawcy. Organizator nie odpowiada za ewentualne
uszkodzenie nadesłanych prac. Prace powinny dotrzeć do Organizatora w stanie
nienaruszonym i powinny być zgodne ze zgłoszonym zdjęciem pracy konkursowej.
§ 6 NAGRODY
1. Specjalnie powołane jury biorąc pod uwagę walory artystyczne prac, samodzielność,
oryginalność, wyłoni zdobywców I, II, III miejsca w każdej z grup wiekowych (tj. klasy 13, 4-6).
2. W każdej z grup wiekowych zostanie również przyznana nagroda specjalna – Nagroda
Internautów (dalej: głosowanie na fanpage’u Baukrane).
3. Prace będą publikowane na fanpage'u Baukrane, gdzie również odbędzie się
głosowanie, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zdobywcy największej liczby głosów w każdej
kategorii otrzymają nagrody internautów. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac na
stronie www i fanpage’u Organizatora, a także ich wykorzystanie dla celów
marketingowych. Zgody, o których mowa w niniejszym ustępie w imieniu Uczestników
wyrażają ich przedstawiciele ustawowi, poprzez akceptację regulaminu konkursu.
4. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe (bony, vouchery).
5. W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane następującej nagrody:
5.1. Dla uczestnika - za zajęcie I –go miejsca – voucher o wartości 7 000 zł na zakup
wycieczki z biura podróży Rospond w Gdańsku (słownie: siedem tysięcy złotych), za
zajęcie II - bon do Decathlonu o wartości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) , za
zajęcie III miejsca – bon do Decathlonu o wartości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).
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5.2. Dla placówki zgłaszającej ucznia: który zajął I miejsce – 1000 zł (słownie: tysiąc
złotych), za zajęcie II oraz III miejsca – 500 zł (słownie: pięćset złotych).
5.3. Nagroda Internautów (jedna nagroda dla każdej z grup wiekowych) nagrodą
będzie bon do Decathlonu o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
6. W związku z bardzo wysokim poziomem prac konkursowych Jury, w dniu 29 czerwca
br, podczas obrad, zadecydowało o przyznaniu:
- dodatkowego wyróżnienia specjalnego w wysokości 3000 zł za szczególny przekaz,
- w grupie wiekowej klas 1-3: 8 wyróżnień,
- w grupie wiekowej klas 4-6: 5 wyróżnień.
7. Nagrody niniejszego konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest
Laureat, zaś płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator potrąca 10% wartości
należnej nagrody w celu zapłaty należnego podatku od wygranej i przekazuje je do
odpowiedniego dla Laureata Urzędu Skarbowego. Zgodnie z powyższą ustawą
opodatkowaniu podlegają wszelkie nagrody od wartości 760 zł.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 19.06.2017 na stronie: Baukrane oraz na
fanpage’u Baukrane.
§ 7 POSTAWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia
zakończenia Konkursu.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.baukrane.pl/konkurs.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany regulaminu Konkursu, po
stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Konkursu.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309.) uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele
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ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia
Konkursu. Uczestnik poprzez zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz na otrzymywanie w drodze elektronicznej informacji handlowych od
Organizatora w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla
organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w
tym w szczególności ogłaszania jego wyników, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej), oraz w celu
przesyłania uczestnikom informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora.
Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych w związku z
udziałem w Konkursie jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych błędnych
lub w inny sposób nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez
uczestników Konkursu.
6. Informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (58)345 11 77,
570 810 011.
7. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu
wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze
sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
wygranej lub nagrody. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku
dochodowego.

5

