
 

 
 

 

Regulamin konkursu „Piernikowe prefabrykaty” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szarych Szeregów 27, 

60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy-Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343297, NIP: 

7811846303, REGON 301314381, BDO 000016759 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000.00 zł, 

wpłaconym w całości („Organizator”). 

2. Adres korespondencyjny Organizatora: 

Pekabex Bet S.A. 
Dział Komunikacji i Marketingu 

ul. Szarych Szeregów 27 
60-462 Poznań 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

E-mail: ligia.szulc@pekabex.pl. 

4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany treści Regulaminu oraz do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod 

adresem: www.pekabex.pl. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 

wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik, który nie przestrzega Regulaminu może zostać wykluczony z 

udziału w Konkursie.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik może do momentu wysłania przez 

Organizatora nagrody zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

marketing@pekabex.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik traci prawo do przyznanej 

nagrody. 

7. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie postanowienia Regulaminu i 

przeprowadzenie Konkursu podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.). 

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych. 

 
 
 
 
10. Przez Grupę Pekabex rozumie się spółki należące do grupy kapitałowej Organizatora, w tym Organizatora. 

 

§ 2 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest:  
a. zachęcenie pracowników Grupy Pekabex, ich dzieci oraz osób obserwujących media społecznościowe Grupy 

Pekabex do kreatywnej aktywności,  

b. skierowanie uwagi najmłodszych na podstawy działania prefabrykatów budowlanych,   
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c. popularyzowanie wiedzy o prefabrykatach oraz ich roli w procesie budowy,  

d. rozwój umiejętności plastycznych i kulinarnych wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów. 

 
§ 3 

Założenia organizacyjne 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.12.2021 r. i kończy dnia 15.12.2021 r. Organizator jest uprawniony do odwołania 

Konkursu w każdym czasie. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie do Organizatora. 

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). W przypadku prac konkursowych wykonanych 

przez osoby niepełnoletnie lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za Uczestnika Konkursu 

uważa się przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby, który przesłał Organizatorowi 

Zgłoszenie.  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pracownicy Grupy Pekabex lub ich rodziny, a także osoby 

obserwujące Grupę Pekabex w mediach społecznościowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie spełnienia przez Uczestnika warunków 

uczestnictwa w Konkursie. W przypadku weryfikacji negatywnej Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w 

Konkursie. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

a.    Kategoria indywidualna (Praca konkursowa wykonana indywidualnie). 

b. Kategoria grupowa (Praca konkursowa wykonana wspólnie przez kilka osób – nie więcej niż 4 osoby). 

7. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w mediach społecznościowych Grupy Pekabex oraz na stronie 

www.pekabex.pl. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników prac konkursowych z ciasta piernikowego, na które 

składać się będzie co najmniej 5 elementów wykonanych z ciasta piernikowego, połączonych jadalnym spoiwem, 

np. lukrem („Praca konkursowa”). Tematyka Prac konkursowych musi obejmować formę obiektu budowlanego. 

10. W celu uczestnictwa w Konkursie Uczestnicy przekażą Organizatorowi zdjęcia wykonanej Pracy konkursowej w 

formacie PNG/JPG/TIFF, minimalny rozmiar ok. 2800 x 2100 pikseli przy rozdzielczości wydruku co najmniej 300 

dpi, najwyższa jakość/najmniejsza kompresja. Zdjęcie powinno obejmować wyłącznie Pracę konkursową. Same 

Prace konkursowe nie będą przekazywane Organizatorowi. 

11. Zdjęcia Prac konkursowych należy nadsyłać za pomocą wiadomości e-mail na adres marketing@pekabex.pl do 

dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje data otrzymania wiadomości przez Organizatora). Wraz z przesłanym zdjęciem 

Pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru 

telefonu, tytułu Pracy konkursowej wraz z jej krótkim opisem („Zgłoszenie”). Uczestnik występujący w Konkursie 

w charakterze przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zobowiązany jest umieścić w Zgłoszeniu 

również imię i nazwisko osoby, nad którą sprawuje pieczę, a która jest twórcą Pracy konkursowej.  

12. Przesyłając zdjęcie Pracy konkursowej Uczestnik wskazuje kategorię Konkursu, w ramach której została ona 

przygotowana. W przypadku braku wskazania kategorii przez Uczestnika kwalifikacji dokonuje Organizator. 

13. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę konkursową (maksymalnie 5 zdjęć jednej Pracy konkursowej). 

Uczestnik występujący w charakterze przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego może wziąć udział w 

Konkursie odrębnie dla każdej osoby, nad którą sprawuje pieczę, a która jest twórcą Pracy konkursowej, 

wskazując ją każdorazowo w zgłoszeniu. 

14. Prace konkursowe oraz zdjęcia Prac konkursowych muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, w tym nieprzedstawianymi na innych konkursach.  
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15. Przesyłając zdjęcie Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że zarówno Uczestnik, zdjęcie Pracy konkursowej, jak 

i sama Praca konkursowa spełniają warunki Regulaminu pod rygorem wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w 

Konkursie. 

16. Wraz z przesłaniem zdjęcia Pracy konkursowej na adres wskazany powyżej Uczestnik przenosi (wraz z prawem do 

dalszego przenoszenia na osoby trzecie bez konieczności uzyskania w tym zakresie zgody Uczestnika) na 

Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia („Utwór”) bez ograniczeń 

terytorialnych i ilościowych wykorzystania na następujących polach eksploatacji:   

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,   

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c.    w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

d. digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, 

w tym Internetu, intranetu i extranetu, 

e.     inkorporowanie Utworu do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 

f.     tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych dokumentów opartych na Utworze lub 

ich poszczególnych elementach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie na zasadach i 

na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie, 

g.    prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji w Utworze, w tym opatrzenia go przez 

Organizatora znakiem graficznym, 

h. nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za 

pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację 

telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i 

serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, 

i. udzielania wyłącznych i niewyłącznych licencji (sublicencji) na wykonywanie autorskich praw majątkowych na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

17. Organizator będzie w szczególności uprawniony do wykorzystania Utworu w celu działań marketingowych i 

informacyjnych. W tym celu Organizator będzie uprawniony do odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania 

Utworu również podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom należącym do grupy kapitałowej Organizatora 

oraz podmiotom wykonującym prace na rzecz Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie do 

Utworu zmian zgodnych z przeznaczeniem Utworu.  

18. W razie rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie, wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odwołania 

Konkursu po przesłaniu Utworu Organizatorowi, Organizator zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego 

paragrafu. 

19. Przesyłając Utwór Organizatorowi Uczestnik oświadcza, iż w przypadku zasadnego zgłoszenia roszczeń osób 

trzecich do Utworu, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zwolni z niej w całości 

Organizatora. 

 
§ 4 

Ocena Prac konkursowych 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora 

(„Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech członków. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni  trzech 

Uczestników w każdej kategorii, którzy przesłali najlepsze Prace Konkursowe („Laureaci”). 



 

 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia listy rezerwowej składającej się z kolejnych trzech Uczestników 

w każdej kategorii, którzy przesłali najlepsze Prace Konkursowe („Lista rezerwowa”). Organizator nie jest 

zobowiązany do utworzenia Listy rezerwowej.   

4. Ocenie konkursowej podlegać będą tylko pełne i prawidłowe Zgłoszenia. Prace konkursowe nie spełniające zasad 

uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  

a. trafność doboru tematu pracy,  

b. jakość wykonania,  

c. oryginalność,  

d. stopień trudności wykonania. 

 

§ 5 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Laureaci zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail o zajętym przez nich miejscu w terminie do dnia 

17 grudnia 2021 r., a zdjęcia ich Prac konkursowych zostaną opublikowane na stronie Organizatora lub Grupy 

Pekabex oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. 

2. W terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości Organizatora o wygranej Laureat zobowiązany jest przesłać 

zwrotnie na adres podany przez Organizatora poprawnie wypełnione oświadczenie Laureata o treści wskazanej 

przez Organizatora, w tym zawierające dane niezbędne do wydania nagrody („Oświadczenie”). Organizator ma 

prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wydania nagrody. Brak 

poprawnie wypełnionego przez Laureata Oświadczenia jest równoznaczny z utratą prawa do nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Laureata w Oświadczeniu. Podanie 

przez Laureata nieprawdziwych danych uprawnia Organizatora do wykluczenia Laureata z udziału w Konkursie. 

4. O ile Organizator utworzył Listę rezerwową, w przypadku wykluczenia Laureata z udziału w Konkursie lub 

niedostarczenia przez Laureata poprawnie wypełnionego Oświadczenia we wskazanym terminie Organizator 

może przyznać nagrodę następnemu Laureatowi z Listy rezerwowej. Organizator powiadomi takiego Laureata o 

przyznaniu nagrody w terminie 7 dni od dnia jej przyznania. Zapisy poprzedzające stosuje się odpowiednio.  

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także 

za działanie infrastruktury teletechnicznej, w tym za filtry antyspamowe Uczestnika. 

 

§ 6 
Nagrody główne i dodatkowe 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z dwóch kategorii za zajęcie I, II i III miejsca. 

Nagrodami będą akcesoria do pieczenia i dekorowania wypieków.  

2. Laureatom nie przysługuje prawo zmiany nagrody ani żądania ekwiwalentu pieniężnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w przypadku zbyt małej liczby 

Uczestników. 

4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu w ciągu 30 dni od dnia pozytywnej 

weryfikacji Oświadczenia przez Organizatora. W przypadku braku odbioru przesyłki z nagrodą przez Laureata 

traci on prawo do nagrody. 

5. Laureaci, którzy wskazali w oświadczeniu adres do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu.  

6. O ile, zgodnie z polskimi przepisami, zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od wygranej w 

Konkursie, Organizator według własnego uznania może przyznać Laureatom dodatkową nagrodę w formie 

pieniężnej w wysokości odpowiadającej wysokości należnego podatku dochodowego z tytułu wygranej w 

Konkursie, naliczonemu zgodnie z przepisami polskiego prawa. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, 

lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku. O przyznaniu takiej dodatkowej nagrody Organizator 



 

 
 

powiadomi Laureata w wiadomości o wygranej głównej. Brak przyznania takiej dodatkowej nagrody wiązać się 

będzie z koniecznością zapłaty przez Laureata Organizatorowi kwoty odpowiadającej równowartości należnego 

podatku, która to zapłata warunkować będzie możliwość przekazania Laureatowi nagrody. Brak zapłaty w 

terminie wskazanym przez Organizatora wiązać się będzie z utratą prawa do nagrody. 

7. Laureatom mającym miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu lub podlegających opodatkowaniu poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej Organizator nie przyznaje dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa 

powyżej. Laureaci tacy odprowadzają należny podatek samodzielnie. W przypadku poniesienia przez 

Organizatora dodatkowych kosztów związanych z takim rozliczeniem, w tym dodatkowych obciążeń 

podatkowych, Laureat zobowiązany jest do ich zwrotu Organizatorowi. 

 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

(załącznik RODO) 

 

§ 8 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie do 7 dni od zakończenia 

Konkursu w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail 

wysłanej na adres marketing@pekabex.pl (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora). 

2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny, numer telefonu), zastrzeżenia Uczestnika oraz jego żądania. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie zgodnych z Regulaminem. 

4. Reklamacje powinny zostać rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wypełnionej reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail). 
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