
Regulamin konkursu 

Moje wakacje z Pippi

Konkurs dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

1. Organizator Konkursu, Partner Konkursu

a) Organizatorami Konkursu są:
–  Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. 
   ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, www.zakamarki.pl
oraz 
–  Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.
   ul.  Apteczna 6, 05-075 Warszawa-Wesoła, www.naszaksiegarnia.pl

(zwane dalej Organizatorami).

b) Partnerami Konkursu są:
–  Ambasada Szwecji w Polsce
–  Świerszczyk – Magazyn dla Dzieci

(zwane dalej Partnerami).

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa

a) Konkurs pt. „Moje wakacje z Pippi” (zwany dalej Konkursem) odbywa się w związku z 75 rocznicą urodzin 
Pippi Pończoszanki, znanej na całym świecie bohaterki literackiej stworzonej przez Astrid Lindgren.

b) w Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 16 roku życia wraz z opiekunem, zwani łącznie 
Uczestnikiem Konkursu (dziecko/nastolatek + opiekun).

c) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wakacyjnej fotografii lub kolażu fotografii (zwanej/zwanego dalej 
Pracą Konkursową), która przedstawia:
WYJĄTKOWE CZYTELNICZE MIEJSCE i WYJĄTKOWY SPOSÓB CZYTANIA
książek o Pippi Pończoszance. 

• Praca Konkursowa powinna przedstawiać dziecko z książką podczas czytania lub samą książkę w miejscu, 
gdzie przed chwilą ją czytało. Na fotografii/kolażu powinna być widoczna książka z Wydawnictwa Zakamarki 
lub/i Wydawnictwa Nasza Księgarnia (spis książek w załącznikach nr 1 i 2).
• Praca Konkursowa może zawierać wizerunek dziecka, ale nie musi. 
• Praca Konkursowa powinna zawierać 3-5 zdań opisu MIEJSCA / SPOSOBU / OKOLICZNOŚCI czytania 
książki i wykonanego zdjęcia.
• Ocenie Jury podlegać będzie zarówno warstwa wizualna, jak i pomysłowość i wyobraźnia w duchu Pippi: 
oryginalność otoczenia, sposobu, stroju, miny itp. towarzyszące lekturze książki o Pippi.

d)  Udział w Konkursie oznacza przesłanie do 31 sierpnia 2020 roku do godz. 23:59 na adres: 
promocja@zakamarki.pl:
• zdjęcia/kolażu w formacie jpg (prosimy nie wysyłać pocztą wydruków!),
• formularza zgłoszeniowego: 



– imię i nazwisko Uczestnika ...........................................................................................................................
– wiek Uczestnika ..............................................................................................................................................
– telefon i adres e-mail opiekuna Uczestnika ..............................................................................................
– tytuł Pracy ........................................................................................................................................................
– opis Pracy (3-5 zdań) ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

[u dołu strony znajdziesz wersję do skopiowania i wklejenia do e-maila]  
 
• zgody opiekuna na przetwarzanie danych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu organizowanego przez 
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. i Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (RODO). 

[u dołu strony znajdziesz wersję do skopiowania i wklejenia do e-maila]  
 
e) Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową (jeden plik graficzny).

3. Ocena Prac, ogłoszenie wyników i nagrody

a) Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów.
b) Jury wybierze najciekawsze Prace, a ich twórcy zostaną uhonorowani nagrodami. O podziale nagród 
zadecyduje Jury.
c) Nagrody przewidziane w Konkursie:

--- książki Wydawnictwa Zakamarki
--- książki Wydawnictwa Nasza Księgarnia
--- prenumerata magazynu dla dzieci „Świerszczyk”
--- termosy z wizerunkiem Pippi firmy Primus 

d) Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej we wrześniu 2020 roku 
(najpóźniej do 30 września) na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tej daty.
e) Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
f) Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie pełnych 
danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila informującego o wygranej.
g) Zwycięskie Prace mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 
Organizatorów.

4. Inne postanowienia

a) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach będą informować na swoich stronach:
www.zakamarki.pl, www.naszaksiegarnia.pl, FB, Instagram
d) Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: promocja@zakamarki.pl.
e) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy, swojego 



imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach 
internetowych Organizatorów i w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach 
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz promocji Konkursu.
f) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
Pracy do celów Konkursu oraz do usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo 
wglądu do nich i do ich poprawiania.
g) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy.
h) Uczestnik upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego korzystania z Pracy (w sposób nieograniczony 
czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach 
i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
i) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie jej na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania.
j) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich 
oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatorów od wszelkich roszczeń 
z tytułu powyższych.

Załącznik nr 1

Lista książek o Pippi Wydawnictwa Zakamarki:

Czy znasz Pippi Pończoszankę?

Ucieczka Pippi [z fotosami z filmu]

Pippi się wprowadza i inne komiksy

Pippi zawsze sobie poradzi i inne komiksy

Pippi na wyspie Kurrekurredutt (nakład wyczerpany)

Nowości:

Pippi w parku
 
Pippi nie chce być duża i inne komiksy

Załącznik nr 2

Lista książek o Pippi Wydawnictwa Nasza Księgarnia:

Przygody Pippi

Pippi Pończoszanka

Pippi wchodzi na pokład

Pippi na Południowym Pacyfiku

W Pracy Konkursowej można wykorzystać także starsze wydania, dostępne w domowej biblioteczce lub 
bibliotekach publicznych. 


