
I Ogólnopolski Konkurs 

 „Muzyczne ABC Z Rodziną Treflików” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Game Time Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Sopocie, Plac Dwóch Miast 1, 81-731, zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162323, NIP: 586-01-58-
252, REGON: 190057410 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie 
i przetwarzanie danych uczestnika przez Organizatora na potrzeby 
organizowanego Konkursu.  

3. Obsługę techniczną I etapu konkursu będzie prowadziła „AGENCJA 
DOTA” Dorota Korzeniewska, Ul. Szczęśliwa 5a, 80 - 297 Banino, NIP: 583 
10 17 193. Wszelkie uprawnienia Organizatora wynikające z niniejszego 
regulaminu przysługują także temu podmiotowi w zakresie, jakim  jest to 
konieczne do wykonania obowiązków przez ten podmiot. 

4. Celem Konkursu jest: 

 popularyzowanie bohaterów animacji pt. „Rodzina Treflików” 
emitowanej w TVP ABC, 

 popularyzacja treści konkursu poprzez śpiew,  
 rozwijanie talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży, 
 promowanie młodych talentów, 

 
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Wyrażenie stosownych 

zgód, wymaganych postanowieniami Regulaminu, jest całkowicie 
dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

 
7. Regulamin konkursu jest dostępny na oficjalnym profilu Rodziny 

Treflików na portalu 
Facebook(https://www.facebook.com/rodzinatreflikow)  oraz w 
siedzibie Organizatora.  

 
8. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

 I ETAP 
-   wykonanie i przesłanie dwóch piosenek przez uczestnika konkursu, 



- jedna piosenka musi pochodzić z serialu animowanego „Rodzina 
Treflików”, 
- drugą piosenkę należy wybrać spośród repertuar polskich piosenek 
(repertuar dowolny) – organizator daje możliwość wyboru,   

- spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze 9 Laureatów. 
 
 
 II ETAP 

- Wybrani laureaci zaśpiewają jedną z piosenek przesłanych do pierwszego 
etapu konkursu podczas eventu z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się  
4 czerwca 2017 w Ergo Arenie  na granicy Gdańska (Plac Dwóch Miast 1, 80-
344 Gdańsk) i Sopotu (Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot).  
 

II. Termin trwania Konkursu.  
 
1. Konkurs zostanie ogłoszony 27 kwietnia 2017 roku i potrwa do 19 maja 

2017 roku. 
2. Nagrania konkursowe będą przyjmowane do dnia 19 maja 2017 r. 

decyduje data stempla pocztowego. 
3. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu- wyłonienie 9 Laureatów - nastąpi 

na oficjalnym profilu Rodziny Treflików na portalu Facebook - 22 maja 
2017 roku.  

4. Jury wyłoni 9 laureatów, a dane tj imię i nazwisko dziecka, zostanie 
opublikowane na oficjalnym profilu Rodziny Treflików na portalu 
Facebook (https://www.facebook.com/rodzinatreflikow)  oraz 
telefonicznie poprzez kontakt z opiekunem.  

5. Dnia 4 czerwca 2017 roku podczas „Muzycznego ABC z Rodziną 
Treflików” w Ergo Arenie  wyłonieni Laureaci wykonają jeden  
z wybranych utworów przesłanych do I etapu Konkursu, powołana przez 
Organizatora Komisja Konkursowa, wyłoni zwycięzców Konkursu.  

 
III. Zasady Konkursu.  

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba 

fizyczna – w wieku od 6 do 12 lat.  

2. Z udziału w Konkursie wyłączane są dzieci pracowników lub 
współpracowników Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik 
spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu 
może żądać od przedstawicieli ustawowych Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 



przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków 
wynikających z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa bądź 
odmowa spełnienia powyższych żądań może skutkować 
wykluczeniem Uczestnika z udziału  w Konkursie. 

4. Konkurs jest przeprowadzany w kategorii solista. 
5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie w I etapie konkursu 

dwóch piosenek: 

 Jedna piosenka musi pochodzić z  serialu animowanego „Rodzina 
Treflików”, 

 Drugą piosenkę należy wybrać spośród repertuar polskich piosenek - 
pozostawiamy dowolność wyboru.  
 

Wykonane utwory należy  wysłać w formacie DVD lub nagranie audio  

z zapisem wykonania dwóch  piosenek. Nagranie winno być wykonane 

„live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać 

wykonawcy.  Płytę  wraz z załącznikiem  nr 1 do Regulaminu (uczestnik 

indywidualny) lub załącznikiem nr 2 do Regulaminu (uczestnik zgłaszany 

przez przedszkole, szkołę, placówkę oświatowo – kulturalną)  należy 

wysłać na adres kontakt@rodzinatreflików.com, nagrania można także 

wysłać pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć do siedziby Game Time, 

Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Muzyczne ABC z Rodziną 

Treflików”  

 

6. Przez  pojęcie: „Praca konkursowa” rozumie się wysłane nagranie w 

formacie DVD lub nagranie audio z wykonania dwóch powyżej 

wskazanych utworów. 

7. Uczestnik Konkursu jest zgłaszany do Konkursu przez swojego 
przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), lub w 
przypadku przedszkoli, szkół i innych placówkach edukacyjnych – 
przez dyrektora placówki. 

8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie:  
a. Nagrań konkursowych  
b. Wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela 

ustawowego Uczestnika „Formularza Zgłoszeniowego”  
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu) lub Dyrektora 
placówki oświatowej (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). 

9. Zabezpieczone Prace Konkursowe należy doręczać na koszt 
Uczestnika.  
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie Prac 
Konkursowych powstałe podczas przesyłki. Nagrania przesłane na 
Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

11. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedną pracę 
konkursową.  

12. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów:  

 zgodności z tematem, 
 oryginalności, 
 pomysłowości,  
 estetyki wykonania, 
 wkładu pracy Uczestnika/ów.  

 
13. Zgłoszenie pracy do Konkursu :  
a. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,  

b. oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz Uczestników Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922  ze zm.) w 
celu realizacji Konkursu, jego promocji oraz ogłoszenia wyników, w 
tym na publikację pracy konkursowej oraz danych osobowych 
Uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) na oficjalnym profilu 
Rodziny Treflików na facebooku 
(https://www.facebook.com/rodzinatreflikow). 

c. Oznacza zgodę przedstawiciela ustawowego na wykorzystanie 
wizerunku dziecka na potrzeby konkursu.    

d. Jeśli Uczestnik dostarczy Organizatorowi lub wykorzysta w Pracy 
konkursowej jakiekolwiek utwory lub przedmioty praw pokrewnych, 
oznacza to, iż  gwarantuje on, że jest upoważniony do korzystania z 
nich, w tym udzielenia Organizatorowi licencji w zakresie opisanym w 
niniejszym Regulaminie. W przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków lub wadliwości złożonych 
oświadczeń lub wyrażonych zgód lub udzielonych licencji 
(upoważnień) przewidzianych w niniejszym Regulaminie Uczestnik 
ponosi pełną odpowiedzialność. 
 

e. oznacza udzielenie na rzecz Organizatora nagród nieopłatnej  licencji 
(z prawem udzielania sublicencji) do korzystania i rozporządzania, w 
całości lub w dowolnie wybranych częściach (fragmentach lub 
warstwach) z utworów, artystycznych wykonań oraz innych 
przedmiotów praw pokrewnych przekazanych  do korzystania  
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w Pracy Konkursowej oraz  powstałych podczas II etapu Konkursu,  
w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, bez 
ograniczeń co do czasu i terytorium, w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  

 wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych całości 
dzieła lub jego poszczególnych elementów w środkach 
masowego przekazu: kino, telewizja, Internet, miejsca sprzedaży,  

 rozpowszechnianie w całości lub w częściach poprzez sieć 
Internet, 

 wszelkie nadawanie i reemitowanie,  
 publikacja na w/w stronach internetowych, 
 wszelkie publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym.  

f. oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego przedstawiciela 
ustawowego na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora. 

g. Oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika  
i upowszechnianie go we wszelkich materiałach związanych  
z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, w tym wizerunku 
uwidocznionego w Pracy konkursowej oraz podczas II etapu 
konkursu, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, 
bez ograniczeń co do czasu i terytorium,  w szczególności na 
następujących polach eksploatacji:  

 wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych całości 
dzieła lub jego poszczególnych elementów w środkach masowego 
przekazu: kino, telewizja, Internet, miejsca sprzedaży,  

 rozpowszechnianie w całości lub w częściach poprzez sieć Internet, 
 wszelkie nadawanie i reemitowanie,  
 publikacja na w/w stronach internetowych, 
 wszelkie publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym 

 
IV. Nagrody.  

 
1. Wśród Laureatów konkursu zostaną wybrane osoby, które zajmą 

miejsca 1-3, a pozostali uczestnicy (miejsca 4-9) otrzymają 
wyróżnienia: 

2. Nagrody rzeczowe o wartości dla: 
Miejsce 1.       3 500 zł 



Miejsce 2.       2 000 zł 
Miejsce 3.       1 500 zł 

3. Wyróżnienia o wartości, których wartość nie przekroczy kwoty 760 zł 
brutto, dla: 
Miejsce 4.       500 zł 
Miejsce 5.       500 zł 
Miejsce 6.       500 zł 
Miejsce 7.       500 zł 
Miejsce 8.       500 zł 
Miejsce 9.       500 zł 

4. Poza nagrodą wskazaną w odpowiednich pkt IV.2 niniejszego 
Regulaminu każda z osób nagodzonych (miejsca 1-3) otrzyma również 
nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość podatku na nagrody w 
rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT . Organizator potrąci go z 
kwoty stanowiącej wartość nagrody i wyróżnienia, w celu 
uregulowania zobowiązań związanych z rozliczeniem podatku od 
nagród. 

5. Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do uzyskania 
Nagrody na osoby trzecie. 

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub 
nagrody innego rodzaju. 

7. Nagrody dla Laureatów zostaną przekazane podczas II etapu 
konkursu, 4 czerwca 2017 po wykonaniu wszystkich utworów oraz 
wybrania zwycięży przez jury konkursu.  

 
V. Dane osobowe.  

 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika przez Organizatora Konkursu zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 zm.) w zakresie i w celu realizacji oraz 
rozstrzygnięcia Konkursu, jak również ogłoszenia Laureatów na 
oficjalnym profilu Rodziny Treflików na portalu Facebook 
(https://www.facebook.com/rodzinatreflikow)   oraz w celu wydania 
nagrody.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
Konkursu jest Organizator.  



3. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 
Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji, 
w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród  
i ogłoszenia listy laureatów. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych 
osobowych.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 
Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych 
uniemożliwiających jego identyfikację.  

VI. Prawa autorskie.  
 

1. Twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 
666 ze zm.) może być tylko Uczestnik.  

2. Zgłoszenie do Konkursu: 
a. oznacza, że Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich ani 

dóbr osobistych osób trzecich,  
b. jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora nagród własności nośnika na którym utrwalona 
jest Praca Konkursowa (prace nie są zwracane Uczestnikom).  

 
VII. Postanowienia końcowe.  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2017 r. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 
udziału w Konkursie, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu 
jak i Organizatora. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku  
w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.). 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu 
winny być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres m.ciszewska@sport.trefl.com nie później 
niż do 30 maja 2017  roku, podając dokładny opis i powód reklamacji. 
Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie 
później niż 14 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji. 
Zainteresowani zostaną poinformowani poprzez przesłanie informacji 
na adres email wskazany w reklamacji. Niezależnie od postępowania 
reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

mailto:m.ciszewska@sport.trefl.com


roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. 
Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na 
oficjalnym profilu Rodziny Treflików na portalu Facebook. Zmiany 
Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno 
majątkowe, jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź 
osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

7. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać, kierując 
zapytanie na adres e-mail kontakt@rodzinatreflików.com.  

 
8. Do spraw nieujętych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
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