
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki Konkursu na najciekawszy projekt ozdoby świątecznej  
z klocków LEGO lub klocków PlusPlus, do wyboru. Konkurs jest organizowany przez 
Fabrykę Naukowców Sp. z o.o. 

2. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fabryki Naukowców  
w Gliwicach, przy ulicy Ziemowita 1. Kontakt do biura tel. 604 339 781,  
mail: biuro@fabrykanaukowcow.pl 

3. Konkurs jest skierowany do uczestników warsztatów mikołajkowych. 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatorów oraz na wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Bankowej 14, w dniach 
2 i 3 grudnia 2017 r. 
 

§ 2 
ZASADY KONKURSU 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które w dniach 2 i 3 grudnia 2015 r. będą 

uczestniczyć w warsztatach mikołajkowych. 
2. W ramach konkursu należy wykonać ozdobę świąteczną, składającą się wyłącznie  

z klocków lego lub wyłącznie z klocków PlusPlus. 
3. Prace konkursowe muszą zostać wykonane w siedzibie firmy, podczas warsztatów 

mikołajkowych. 
4. Formularz zgłoszeniowy w imieniu dziecka wypełnia prawny opiekun dziecka. 
5. Warsztaty mikołajkowe są bezpłatne, uczestnik zajęć nie ponosi żadnych kosztów 

związanych z organizacją wydarzenia. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną ozdobę. 
7. Ozdoba świąteczna z klocków powinna zawierać min. 20 elementów. 
8. Ozdoby świąteczne wykonane w domu lub poza siedzibą, nie będą brały udziału  

w konkursie. 
9. Regulamin konkursowy jest dostępny na stronie: www.fabrykanaukowcow.pl 
10. Jury powołane przez Zarząd, wyłoni laureata Konkursu, który wykonał najlepszą pracę 

z klocków LEGO oraz laureata Konkursu klocków PlusPlus 
11. Przy ocenie prac Organizator weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność z tematyką konkursu; 

 pomysłowość autora; 

 oryginalność i kreację ozdoby. 
12. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2017 r. za 

pośrednictwem fanpage’a Organizatora.  
13. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani drogą telefoniczną, oraz mailową  

do  dnia 7 grudnia 2017 r. 

 

mailto:biuro@fabrykanaukowcow.pl
http://www.fabrykanaukowcow.pl/


§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagrodą główną w Konkursie, w kategorii LEGO jest zestaw LEGO 40223 o wartości 

około 100zł.  
2. Nagrodą główna w Konkursie, w kategorii PlusPlus jest zestaw klocków PlusPlus 360 

elementów Mini Basic o wartości około 100zł. 
3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, lub inne urządzenie. 
4. Nagrodę otrzymuje uczestnik konkursu, który zajął pierwsze miejsce w danej 

placówce i w danej kategorii. 
5. Łącznie przyznane będą cztery nagrody.  

 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica lub 
innego przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych.  

2. Dane osobowe uczestniczek/ów Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 
udział w Konkursie.  

4. Każda/y uczestniczka/k Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. Udział w konkursie jest równoważny z przekazaniem praw autorskich. 
 

 

 


