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Regulamin konkursu plastycznego 

„Zwierzęta zimą” 

§ 1. Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Zwierzęta zimą” jest Spółka pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, 
przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS nr 0000061116, o numerze NIP: 946-21-83-910, o kapitale zakładowym 49 467 000 zł wpłaconym w 
całości, wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.01.2023 – 17.02.2023r. Lista wyłonionych zwycięzców zostanie 
opublikowana o godzinie 1200  21.02.2023 r. na stronie www.zoopark.targi.lublin.pl oraz na Facebooku 
https://www.facebook.com/WystawaZooPark 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu jest cała grupa przedszkolna (nie pojedynczy przedszkolak).  
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest grupowe wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

zwierzę/zwierzęta z dowolnego zakątka świata w zimowej aurze. Technika wykonania – dowolna. Następnie pracę 
należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora (Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) 
do 17.02.2023 r. do godz. 16:00 (liczy się data dostarczenia do Organizatora).  

3. Praca musi być podpisana. Podpis powinien zawierać: nazwę grupy, nazwę (numer) przedszkola, dokładny adres, a 
także dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres email), które zostaną użyte jedynie w celu poinformowania 
placówki o ewentualnej wygranej.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieczytelnych danych w zgłoszeniu. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje unieważnieniem zgłoszenia. 
6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu, wydanie nagród 

1. W dniu 20.02.2023 roku Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona obiektywnego wyboru jednej 
najlepszej pracy spośród wszystkich zgłoszonych przez uczestników konkursu. 

2. Nagrodą główną w konkursie są bilety wstępu na Lubelską Wystawę Zoologiczną ZooPark dla wszystkich dzieci 
ze zwycięskiej grupy. Wejściówki są do wykorzystania indywidulanego (nie jest konieczne wyjście grupowe). 
Lubelska Wystawa Zoologiczna ZooPark odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2023 w Targach Lublin SA (Lublin, ul. 
Dworcowa 11). Bilet będzie można wykorzystać 25 lub 26 lutego 2023. Nagrodą jest bilet dla dziecka (opiekun jest 
zobowiązany zakupić bilet wstępu we własnym zakresie). 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 lutego 2023 roku o godz. 12:00 na stronie www.zoopark.targi.lublin.pl 
oraz na Facebooku https://www.facebook.com/WystawaZooPark. Zwycięska grupa zostanie o wygranej 
powiadomiona również telefonicznie oraz mailowo. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (nazwa grupy, nazwa (numer) przedszkola, oraz 
miasto) oraz reprodukcji (skanu lub zdjęcia) swojej pracy na stronie internetowej Organizatora 
www.zoopark.targi.lublin.pl.  

5. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.  

http://www.zoopark.targi.lublin.pl/
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7. Obowiązek zapłacenia ewentualnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w Konkursie  
leży po stronie Organizatora Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 i art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.  

§ 5. Reklamacje 

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem lub 
obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w 
§ 1 pkt. 1 powyżej z dopiskiem Konkurs plastyczny „Zwierzęta świat”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje 
nie będą rozpatrywane. 

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich 
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje mailowo, a w przypadku braku maila 
poinformuje listownie, zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) oraz na stronie 
internetowej Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK: www.zoopark.targi.lublin.pl. 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres Marketing Manager – Karolina Deptuś: k.deptus@targi.lublin.pl 
tel. +48 797 970 226. 

3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestniczenia w 
Konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków 
związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie 
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 

http://www.zoopark.targi.lublin.pl/

