
REGULAMIN KONKURSU „Ferie zimowe ze Scooby-Doo”  

I. Organizatorem jest Portal informacyjno - rozrywkowy CzasDzieci.pl. Nagrody ufundowane 

przez firmę European Licensing Company i przekazane przez firmy Vision One oraz Trefl 

II. Warunki uczestnictwa.  

a. Konkurs jest skierowany do dzieci, do 14 roku życia. 

b. Zadanie konkursowe: opisowe oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. 

c. Tematyka konkursu: Napisanie opowiadania o tematyce „Zimowa przygoda Kudłatego 

i  Scooby-Doo” 

d. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej. 

g. Każda zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:  

a) Imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, kod pocztowy, nr. telefonu. 

b) Prosimy o dodanie w mailu klauzuli od  rodzica lub pełnoprawnego opiekuna : 

Udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka na 

cele  związane z niniejszym konkursem w brzmieniu określonym przez 

Organizatora  – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) 

III. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 

anna.szymanska@czasdzieci.pl 

IV. Termin nadsyłania  zgłoszeń:  

od 1 lutego do 14 lutego 2013 roku, na adres mailowy: konkursy8@czasdzieci.pl 

V. Jury i kryteria wyłonienia zwycięzców 

1. W skład jury wchodzi redakcja portalu  

2. W konkursie nagrodzonych będzie 7 uczestników, którzy nadesłali w obowiązującym terminie 

najciekawsze historie i poprawnie odpowiedzieli na pytanie. 

3. Komisja będzie nagradzała: pomysłowość, styl oraz poprawność gramatyczną i ortograficzną. 

VI. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.czasdzieci.pl w dniu 15 lutego 

2013r., a nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 18 lutego 2013. 

VII. Nagrody: 

w konkursie przewidziane są następujące nagrody: 

 4 x kask narciarski ze Scooby-Doo 

 2 x gra sprawnościowa Scooby-Doo „Potworna Ściana” 

 1 x gra planszowa „Polowanie na upiory” wraz z płytą DVD  



VIII. Odpowiedzialność za przesyłki pocztowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość  

doręczenia przez pocztę lub kuriera  – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w  

imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym konkursem.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub  

niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu adresu  

oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego  

przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika konkursu lub zmianę innych danych – 

uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub  

nieodebranie nagrody,  z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku  

nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.  

IX. Uwagi dodatkowe: 

a. W konkursie nie mogą brać udział osoby należące do redakcji portalu Czasdzieci.pl oraz  

członkowie ich rodzin., a także pracownicy European Licensing Company, oraz  

 firmy Vision One oraz Trefl  

b. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

c. Zgłoszenia przechodzą na własność organizatorów i będą mogły zostać zaprezentowane na  

portalu Czasdzieci.pl , bez ujawniania danych osobowych uczestników konkursu. 

d. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

e. Zwycięzcy zostaną wymienieni w zakładce „Zobacz wyniki” pod konkursem. 

 

ORGANIZATOR 


