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Regulamin Konkursu  
„Wyzwanie mocy” 

 
§1  

Organizator 
1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Wyzwanie mocy” zwanego dalej „Konkursem” jest 

AMEET Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-102), ul. Nowe Sady 6, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320927 zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest AMEET Studio Sp. z o.o. 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Konkurs trwa od dnia 27 kwietnia 2017 roku do dnia zakończenia rozpatrywania wszystkich postępowań 

reklamacyjnych. 
5. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 roku. Wskazany termin 

obejmuje przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu. 
6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin 

Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. 
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach: www.ameet.pl oraz www.asp.lodz.pl.  

 
  §2  

Warunki udziału w Konkursie 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby będące studentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Do 
Konkursu przystąpić mogą również absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z zastrzeżeniem, że od 
dnia ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat. 

2. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej 
„Uczestnikiem”. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest czytelnie wypełnić (wszystkie pola są wymagane) 
formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji wypełnionego przez Laureata Załącznika nr 1 do Regulaminu. Osoby które nie 
mogą brać udziału w Konkursie zostały wymienione w ust. 5. 

3. W Konkursie udział wezmą tylko i wyłącznie zgłoszenia, do których zostanie dołączony skan podpisanego 
Załącznika nr 1 niniejszego regulaminu. 

4. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora.  
6. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 5 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 

§3  
Zasady Konkursu 

1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa poniżej, na warunkach 
określonych w Regulaminie. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
a. przygotować ilustrację spełniającą wymagania wymienione w ust. 3, 
b. odesłać ilustrację, o której mowa w pkt a wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres e-mail: wyzwanie@ameet.pl. 
3. Zadaniem konkursowym jest zrealizowanie ilustracji przedstawiającej scenę z serii LEGO Star Wars 

osadzoną w świecie klocków LEGO na następujących zasadach: 
a.  na ilustracji musi się znaleźć pojazd lub statek oraz minimum dwie postaci z sagi Star Wars, 
b. rysunek należy stworzyć od podstaw w technice digital painting w kolorze (styl malarski lub 

komiksowy), 
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c. ilustracja nie może być wzorowana na pracach osób trzecich oraz zdjęciach z opakowań zestawów 
LEGO, 

d. można zgłosić dowolną liczbę prac spełniających wymagania konkursowe, 
e. prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików .jpg o maksymalnym rozmiarze 8 MB, 

przygotowanych do wydruku w formacie A3. 
4. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31.05.2017 roku do godz. 23.59 (decyduje data wejścia do skrzynki e-

mail) na adres: wyzwanie@ameet.pl. 
5. Wyboru zwycięskich Prac dokona komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”, powołana 

przez Organizatora. 
6. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż 

20 czerwca 2017 r. Obrady będą niejawne.  
7. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji 

Konkursowej. 
8. Praca będzie oceniania według kryteriów: umiejętności odtworzenia klimatu oryginalnej sceny filmowej 

w wersji LEGO, ciekawej kompozycji, elementów humorystycznych, inwencji własnej, umiejętności 
technicznych Uczestnika.  

9. Nagrodą dla zwycięzcy wyłonionego przez Komisję Konkursową spośród Uczestników spełniających 
warunki Regulaminu jest tablet marki Apple iPad Pro 12,9’’ o wartości 3599,00 PLN brutto oraz rysik Apple 
Pencil o wartości 479,00 PLN brutto (zwane dalej „Nagrodą Główną”) oraz możliwość odbycia stażu w 
ramach działalności Organizatora.  

10. Organizator ma prawo zaproponowania odbycia stażu w ramach działalności Organizatora wedle uznania 
wszystkim Uczestnikom Konkursu. 

11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.ameet.pl oraz 
na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: www.asp.lodz.pl, nie później niż 30 czerwca 
2017 r. Przyjmuje się, że ogłoszenie oficjalnych wyników na wymienionych stronach internetowych jest 
równoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu. 

12. Dane osobowe będą wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). 

13. Uczestnik poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyraża 
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: 
a. imienia i nazwiska uczestnika, 
b. wieku uczestnika, 
c. numeru ewidencyjnego PESEL uczestnika, 
d. adresu zameldowania oraz adresu zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 
e. adresu e-mail, 
f. numeru telefonu kontaktowego, 
oraz innych danych osobowych wskazanych w oświadczeniu.  

14. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wysłania nagród, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz rozliczeń z urzędami 
skarbowymi. 

15. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, 

w tym otrzymania nagrody. 
17. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu: AMEET Studio Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi (94-102), ul. Nowe Sady 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
Sad Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
pod numerem KRS 0000320927. 

18. Wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników, niezbędne jest 
do weryfikacji prac, powiadomienia o przyznanej nagrodzie i dopełnienia obowiązków podatkowych. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału 
z Konkursu i wymaga formy pisemnej. 
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§ 4  
Opodatkowanie nagród 

1. Do Nagrody Głównej zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody. 
2. Przed wydaniem nagród, Organizator, jako płatnik podatku potrąci część pieniężną od nagród 

i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. z dnia 2016.12.15). 

 
§5  

Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie Nagrody Głównej 

oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem Nagrody Głównej spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnych danych. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych uniemożliwiającą powiadomienie o wygranej 

oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku 
Uczestnik traci prawo do nagrody. 

 
§6 

Odbiór nagrody 
1. Organizator zawiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi listem elektronicznym. 
2. Nagroda Główna zostanie przekazana zwycięzcy do rąk własnych w siedzibie Organizatora. 

Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody upływa z dniem 31 lipca 2017 roku. W przypadku nieodebrania 
Nagrody Głównej przez zwycięzcę w ustalonym terminie, Nagroda Główna przepada na rzecz 
Organizatora. 

3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 
 
  §7  

Reklamacje 
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 1 

miesiąca od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji, jednak nie później, niż po upływie 
tygodnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w §3 ust. 11.  

3. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna 
powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją Reklamacyjną”. 

4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie 
pisemnej na adres AMEET Studio Sp. z o.o. ul. Nowe Sady 6, Łódź (kod pocztowy: 94-120) z dopiskiem 
„Reklamacja konkursu Wyzwanie Mocy”.  

5. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby kontakt z nim w celu 
poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy. Reklamacja powinna zawierać 
imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, numer telefonu kontaktowego, miejsce i rodzaj zdarzenia 
podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez reklamującego. Forma pisemna 
reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

6. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
(włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 

 
§8  

Prawa autorskie, prawo korzystania, publikacja wizerunku 
1. Uczestnicy oświadczają, że  są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia 

praw autorskich osobistych i majątkowych, a nadto oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność 
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za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności 
praw autorskich osób trzecich. 

2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie 
Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

3. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania pracy konkursowej udziela Organizatorowi, 
w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, 
ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw osobistych i praw zależnych 
do przesłanej pracy w celach związanych z realizacją Konkursu. 

4. W razie przyznania Nagrody Głównej Uczestnik, z dniem wydania Nagrody Głównej, zobowiązuje się do 
przeniesienia na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator i Uczestnik 
podpiszą w tym celu pisemną umowę, którą Uczestnik zobowiązuje się podpisać najpóźniej w dniu 
odebrania Nagrody Głównej.  

5. Koszt przesłania zgłoszenia pracy do konkursu pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane. 
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, 

a także do sporządzania jej opracowań. 
7. Uczestnik upoważnia Organizatora do: 

a. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, 
b. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez 

niego pracy, 
c. rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo. 

 
§9  

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. 

2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym 
Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody Głównej, a w wypadku ujawnienia tego faktu 
po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany 
do przyznania Nagrody Głównej innemu Uczestnikowi. 

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

4. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 


