
Buduj i baw się razem z LEGO! #zostanwdomu 

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Niezłe Klocki. 

 

Regulamin konkursu na konstrukcję z klocków LEGO  

„Buduj i baw się razem z LEGO” 

 

Postanowienia ogólne § 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki 
udziału w konkursie na wykonanie konstrukcji z klocków LEGO - „Buduj i baw się 
razem z LEGO”, zwanym dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest firma Niezłe Klocki– zwane dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodzin uczęszczających na warsztaty 
konstrukcyjno - matematyczne organizowane przez Niezłe Klocki.  

4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016,471).  

 

Cele Konkursu § 2 

1. Promocja rodzinnych zabaw w konstruowanie budowli z klocków LEGO w domu. 

2. Kształcenie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.  

3. Rozwijanie zdolności manualnych.  

4. Rozbudzanie zainteresowań z zakresu projektowania i konstruowania. 

 

Zasady uczestnictwa § 3 

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie przestrzennej konstrukcji z klocków LEGO o 
dowolnej tematyce.  

2. Zgłoszona na Konkurs konstrukcja musi być oryginalna, wykonana samodzielnie i 
specjalnie na potrzeby Konkursu, nie może być wykonana z gotowego zestawu 
LEGO.  

3. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę.  

4. W konkursie biorą udział dzieci w wieku 3 -7 lat.  

5. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach: kategoria I – praca 
samodzielna, kategoria II – praca rodzinna. 



6. Dostarczenie zdjęcia pracy konkursowej równoznaczne jest z akceptacją warunków 
niniejszego Regulaminu.  

7. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunki Regulaminu 
przyjmuje i akceptuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny.  

 

Zgłoszenie i dostarczenie prac § 4 

1. Zdjęcie pracy w formacie jpg należy dostarczyć w terminie do 10 maja 2020 r. do 
godz. 23.59 na adres: niezleklocki@gmail.com 

2. Prace złożone po terminie nie będą podlegać ocenie Jury.  

3. Każde zdjęcie pracy musi zostać opatrzone metryczką (imię, nazwisko dziecka, 
wiek, tytuł pracy, numer telefonu, adres e-mail, dopisek „praca samodzielna” lub 
„praca rodzinna”).  

 

 

Jury i ocena prac § 5 

1. Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru 3 najciekawszych prac w obu 
kategoriach oraz przyzna nagrody.  

2. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę: - walory artystyczne i estetyczne pracy; - 
pomysłowość, nieszablonowość, oryginalność wykonanej pracy; - wyraz ogólny 
(inwencja twórcza).  

 

 

Wyniki Konkursu § 6 

1. Wyniki Konkursu oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.niezleklocki.pl oraz na fanpage  
https://www.facebook.com/niezleklocki/ do dnia 15 maja 2020 r.  

2. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub doręczone osobiście w terminie 16 -23 maja 
2020 r. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: zestawy klocków LEGO. 
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

Postanowienia końcowe § 7 



1. Wszystkie prace zgłoszone na Konkurs będą eksponowane na na stronie 
internetowej www.niezleklocki.pl oraz na fanpage 
https://www.facebook.com/niezleklocki/ 

2. W kwestiach interpretacyjnych regulaminu ostateczna decyzja należy do 
Organizatora, a w kwestii prac nagrodzonych do Jury powołanego przez Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie 
jego trwania bez podania przyczyny.  

5. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Karolina Matczak, kom. 
531490037, email: niezleklocki@gmail.com.  

 

§ 8 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, 

 

Informujemy, iż: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Niezłe 
Klocki z siedzibą we Wrocławiu 52-213, przy ul. Ułańska 38a/3; b) dane osobowe 
Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek oraz wizerunek, a także 
dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w ramach 
Konkursu. c) Publikacja zdjęć konkursowych na stronie internetowej 
www.niezleklocki.pl oraz na fanpage 
https://www.facebook.com/niezleklocki/odbędzie się, na podstawie udzielonej zgody, 
którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać; d) Publikowane zdjęcie będzie opisane 
wyłącznie imieniem i wiekiem dziecka oraz tytułem pracy: e) dane osobowe będą 
przechowywane do zakończenia Konkursu; f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; g) podanie przez Pana/Panią 
danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
wykluczenie z udziału w Konkursie. 

 

 

 


