
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. [Nazwa Konkursu] Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest 
pod nazwą„Wygraj rok darmowej zabawy w Kinderplanecie” (zwany dalej Konkursem) 
 
2.[Organizatorem Konkursu] "Wygraj rok zabawy w Kinderplanecie" jest firma 
Kindermagnet Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres ul Armii Krajowej 4a/8,- 
Wrocław,REGON:932902907 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS w reje157510  NIP 8992472283 REGON – 
właściciel sieci placów zabaw Kinderplaneta. 
 
3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski. 
 
4. [Termin rozpoczęcia i zakończenia Konkursu] Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w 

dniu 02.11.2011 r. a zakończenie w dniu 06.12.2011 r. 
 
5.[Usługi objęte Konkursem] Konkursem objęte są minimum godzinne bilety na zabawę 
w Kinderplanecie kupione indywidualnie. Konkurs nie obejmuje biletów na zabawę w 
ramach wejść grupowych, urodzinowych oraz pozostałych usług świadczonych przez 
Kinderplanetę. 
 
6.[Kinderplaneta] Dowolny z placów zabaw należących do Organizatora Konkursu 
mieszczący się w jakiejkolwiek galerii handlowej na terenie kraju. 
 
7. [Zadanie Konkursowe] Ułożenie i przekazanie Organizatorowi Konkursu Hasła 
Konkursowego przez osobę uprawnioną do wzięcia udziału w konkursie oraz z 
zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych w niniejszym regulaminie oraz 
przepisów kodeksu cywilnego, jak też przepisów ustawy Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. 
 
8.[Uczestnik] Osoba przystępująca do Konkursu 
 
9. [Pierwszy etap Konkursu} Wyłonienie zwycięzców rund I-IV Konkursu. [Drugi Etap 
Konkursu] Wyłonienie zwycięzców V rundy. 
 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
 
8. [Warunki wzięcia udziału w Konkursie] W celu wzięcia udziału w Konkursie 

Uczestnik powinien w okresie od dnia 02.11.2011 r. do dnia 30.12.2011 r. spełnić 
łącznie następujące warunki: 
 
a) dokonać zakupu co najmniej jednej godziny zabawy ( w ramach biletu na zabawę) w 
dowolnej Kinderplanecie oraz posiadać przez czas trwania konkursu aż do odebrania 
Nagrody oraz przez miesiąc po zakończeniu konkursu  paragon zakupu co najmniej jednej 
godziny zabawy dla każdorazowego zgłoszonego Hasła Konkursowego. 
 
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie 
internetowej www.kinderplaneta.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu 

 
c) ułożyć hasło reklamowe [zwane dalej Hasłem Konkursowym] Kinderplanety i 
umieścić je w formularzu rejestracyjnym na stronie www.kinderplaneta.pl, 
 



d) wypełnić i przekazać Organizatorowi Konkursu formularz rejestracyjny poprzez podanie 
danych osobowych: imię i nazwisko osoby kupującej bilet, adres zamieszkania, adres e-
mail, numer telefonu,imię dziecka, data urodzenia dziecka, które uczestnictwo w zabawie 
w Kinderplanecie, nazwa galerii handlowej w której  skorzystano z usług Kinderplanety 
 
f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia 
Konkursu przez Organizatora lub przez podmiot przez niego uprawniony. 
 
g) wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w 
celach marketingowych. 
 
h) złożyć  oświadczenia o posiadaniu  wyłącznych praw autorskich i pokrewnych do 
ułożonego  Hasła Konkursowego na wszystkich polach jego eksploatacji  oraz 
oświadczenie o bezpłatnym przeniesieniu tych praw w całości na Organizatora Konkursu, 
w tym także prawa do modyfikacji  Hasła Konkursowego  w zależności od potrzeb 
reklamowych Organizatora Konkursu , zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
przeniesienia ww. praw na Organizatora Konkursu, 
 
i) wykonać inne warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. 
a) – h) powyżej 
 
. 
9. [Rundy Konkursu] Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach rund obejmujących 

poniższe okresy: 
a) I RUNDA – 02. – 08.11.2011 r. 
b) II RUNDA – 09. – 15.11.2011 r. 
c) III RUNDA – 16. – 22.11.2011 r. 
d) IV RUNDA - 23.11 – 01.12.2011 r. 
c) V RUNDA – 02.12 – 06.12..2011 r. 
 
10. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z tym 
zastrzeżeniem, że jeden paragon obejmujący zakup co najmniej jednej godziny zabawy  
(bez względu na liczbę i wartość zakupionych usług w Kinderplanecie, w tym ilość 
wykupionych godzin ) może być zarejestrowany, tj. przypisany do jednego 
Hasła Konkursowego tylko jeden raz. W celu zgłoszenia kolejnego Hasła Konkursowego 
Uczestnik musi posiadać nowy paragon. 
 
11. W dowolnym momencie Konkursu, Organizator lub podmiot przez niego 
uprawniony będzie miał prawo weryfikacji dokonania  przez Uczestnika zakupu usług 
Organizatora Konkursu ( biletów na zabawę ) w okresie wskazanym w Regulaminie .W 
tym celu Organizator może zobowiązać danego Uczestnika do przesłania oryginału 
paragonu , a następnie dokonać  jego weryfikacji. Wyłącznie pozytywna weryfikacja 
zgłoszenia Uczestnika, dotycząca konkretnego numeru paragonu da mu prawo 
uczestnictwa w Konkursie na podstawie weryfikowanego paragonu. 
 
12. [Prawo do wykluczenia Hasła Konkursowego z Konkursu] Organizator 
zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania 
Konkursowego, w szczególności w przypadku: 
a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, 
politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem, 
b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych 
podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Kinderplanety, 



c) naruszenia  w związku z ułożeniem i przekazaniem Organizatorowi Zadania  
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 
osobistych i majątkowych osób trzecich, praw autorskich i pokrewnych oraz prawa do 
ochrony wizerunku, 
d) gdy Uczestnik nie posiada w pełni wyłącznych  praw autorskich lub praw pokrewnych 
do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów , na wszystkich polach 
eksploatacji , w szczególności  nie posiada prawa do jego korzystania , udostępniania i  
przekazywania osobom trzecim, w tym w celu korzystania, przetwarzania , modyfikowania, 
kopiowania, rozpowszechnienia przez te osoby, kopiowania, rozpowszechniania, 
rozporządzania. 
 
13. [Prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu] Organizator jest uprawniony do 

natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że 
Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 
przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym: 
a) podaje nieprawdziwe dane, 
b) nie złożył  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oświadczenia o 
przysługiwaniu i przeniesieniu praw autorskich i pokrewnych do Hasła Konkursowego 
c) nie przedstawia paragonu zgodnie z zawartą w Regulaminie procedurą weryfikacji 
 

 
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Uczestnik zostanie 
wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 
 
NAGRODY 
 
14.[Nagrody] W Konkursie można wygrać następujące nagrody: 
 

a) 29 (dwadzieścia dziewięć) nagród I stopnia w postaci godzinnych wejściówek do 
dowolnej Kinderplanety o wartości 14 złotych 
 
b) 3  (nagrody) nagroda główne w postaci karnetu rocznej (od 06.12.2011-31.12.2012) 
zabawy (z nieograniczoną ilością wejść) dla jednego, wskazanego przed odbiorem   
karnetu, dziecka w Kinderplanecie ( należy podać: imię, nazwisko, imiona rodziców i pesel 
dziecka ) , o wartości 745 zł brutto 
 
15. Wyżej wymienione nagrody umożliwiają zabawę na dowolnie wybranym placu zabaw 
sieci Kinderplaneta. 
 
16. Wyżej wymienione nagrody zostaną przyznane uczestnikom Konkursu zgodnie 
z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie. 
 
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 
 
17. [Komisja Konkursowa] W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu 

zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 
Komisje Konkursowa w składzie, której będą zasiadały osoby desygnowane przez 
organizatora (dalej: „Komisja”). 
 
18. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Hasła Konkursowe 
według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność 
i walory artystyczne, dostępność dla opinii publicznej, rozpoznawalnośc  każdego Hasła 



Konkursowego oraz według własnego uznania , biorąc pod uwagę wyżej wymienione 
kryteria wybierze 29 (dwadzieścia dziewięć) zwycięskich Haseł Konkursowych w ramach 

wszystkich rund wskazanych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu ( czyli 29 haseł w ramach 
rundy I - IV oraz 3 zwycięskie hasła spośród haseł wyłonionych ,w ramach rund I – IV )  
którym przyznane zostaną prawa do nagród określonych  w pkt. 14 niniejszego 
Regulaminu, na zasadach określonych w pkt. 19. I 20 niniejszego regulaminu. 
 
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 
 
17. [Komisja Konkursowa] W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu 

zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 
Komisje Konkursowa w składzie, której będą zasiadali przedstawiciele organizatora 
(dalej: „Komisja”). 
 
18. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Hasła Konkursowe 
według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność 
i walory artystyczne każdego Hasła Konkursowego oraz w sposób arbitralny 
wybierze 29 (dwadzieścia dziewięć) zwycięskie Hasła Konkursowych w ramach 
wszystkich rund wskazanych w pkt 9 niniejszego Regulaminu, którym przyznane 
zostaną prawa do nagrody określone w pkt 14 niniejszego Regulaminu, na zasadach 
określonych w pkt. 19 i 20 niniejszego regulaminu. 
 
19. [Wyłonienie laureatów] Wybór laureatów danej rundy Konkursu będzie miał 
miejsce w każdy kolejny piątek po dniu jej zakończenia. Jednocześnie Komisja tworzy listę 
rezerwową uczestników typowanych do nagrody pierwszego stopnia , o której mowa w pkt. 
22 
 
20. [Zasady przyznania nagród] Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Komisja 

w każdej z rund I–III wyłoni 7 (siedmiu) – czyli łącznie 21 ( dwudziestu jeden ) , a w  
rundzie IV 8 (ośmiu) zwycięzców pierwszego etapu Konkursu . 
Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznane prawo do nagrody I stopnia. 
 
21. Następnie, spośród 29 zwycięzców Konkursu rund I-IV na podstawie kryteriów 
określonych w pkt. 17 Regulaminu Komisja wybierze w rundzie V trzy, najlepsze 
zdaniem Komisji Hasła Konkursowe, których autorom zostanie przyznane prawo do 
nagrody głównej, o której mowa w pkt. 14 niniejszego Regulaminu. 
 
22. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nagrody pierwszego stopnia  lub dokonane 
przez niego zgłoszenie nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu, w tym gdy 
zwycięzca złoży nieprawdziwe dane i oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem , 
Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności 
następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej, o których mowa w pkt 19. W przypadku 
niespełnienia warunków Regulaminu przez laureata nagrody głównej nagroda główna 
przepada. 
 
23.Poprzez rejestrację konkursową  późniejsi Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na 
zamieszczenia ich imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem nagrody na stronie 
internetowej www.kinderplaneta.pl oraz na liście dostępnej na żądanie w siedzibie 
Organizatora, Laureatom nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie 
ani nagroda. 
 

24.Zwycięzcy nagród głównych zobowiązany jest dostarczyć aktualne zdjęcie 



legitymacyjne wskazanego przez siebie dziecka. Zdjęcie to zostanie umieszczone na 
karnecie uprawniającym do korzystania z rocznej zabawy w Kinderplanecie. 
  
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 
 
25. [Powiadomienie o wygranej] Ze zwycięzcami Konkursu, o których mowa w pkt. 19 
niniejszego Regulaminu, Organizator skontaktuje się na wskazany przez uczestników 
numer telefonu w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia publikacji Haseł Konkursowych 
osób uprawnionych do nagrody na stronie www.kinderplaneta.pl. 
 
26. Próba skontaktowania się z Uczestnikiem będzie podejmowana trzykrotnie, 
w formie telefonicznej oraz mailowej. W terminie 2 dni roboczych od dnia kontaktu 
telefonicznego 
 

 
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 
 
27. [Data wydania nagród] Organizator deklaruje, że nagrody w Konkursie zostaną 
przekazane zwycięzcom najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2011 r. 
 
28. [Sposób wydania nagród] Nagrody w Konkursie, po wcześniejszym uzgodnieniu 
ze zwycięzcami, zostaną wydane osobiście na ustalonym ze zwycięzcą placu zabaw 
Kinderplaneta. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
29. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych , ustawie o 
Prawach autorskich i prawach pokrewnych.. 
 
30. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter 
informacyjny. 
 
31. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników w związku 
z problemami technicznymi związanymi z użytkowanym przez nich sprzętem, 
dostępem do internetu, w związku z ich problemami z wykonaniem Zadania 
Konkursowego bądź w jakikolwiek sposób wpływającymi na ostateczne wyniki 
Konkursu oraz w związku z wszelkimi innymi przypadkami niezależnymi od działań 
Organizatora lub za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 
 
32. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności opłata 
za dostęp do internetu, stworzenie Zadania Konkursowego, uzyskanie do Zadania 
Konkursowego wszelkich praw, w tym praw autorskich są ponoszone przez Uczestnika 
Konkursu. 
 
33.. Organizator konkursu zobowiązuje się do bezzwłocznego powrotnego przeniesienia 
nabytych praw autorskich i pokrewnych do przekazanych mu w ramach niniejszego 
konkursu haseł  konkursowych  przez uczestników wykluczonych z Konkursu  oraz 
uczestników, którym nie zostały przyznane nagrody zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 


