
 

 

 

 

   

 
  

REGULAMIN KONKURSU Piccolo Dance 
 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą: Piccolo Dance. 

(dalej: „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Funktional sp. z o.o.,  ul. Karmelicka 52/4,  31-128 Kraków, NIP 676-241-75-69  

|   REGON 121184839   |   KRS 0000359733  |   Kapitał zakładowy 170 000,00 PLN 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

(dalej: Organizator”). 

3. Zleceniodawcą organizacji Konkursu i Fundatorem nagród jest Ambra Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 

Puławska 336, 02-819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS:  

0000041726, NIP: 9180000755, REGON: 006054698 (dalej: ,,Zleceniodawca”). 

4. Firma Apple Inc. nie jest Organizatorem Konkursu, ani Fundatorem Nagród.  

5. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. Uczestnicy mogą̨ 

dokonywać́ zgłoszeń́ w Konkursie w terminie od dnia 21 maja 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 16 lipca 2018 

r. do godziny 11:59 (dalej również jako ,,Okres Trwania Konkursu”). 

6. Okres Trwania Konkursu podzielony jest na tygodniowe edycje (zwane dalej również jako ,,Edycje Konkursu”): 

1) Pierwsza edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 21 

maja  2018 r. od godziny 12:00 do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 11:59, 

2) Druga edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 28 maja 

2018 r. od godziny 12:00 do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 11:59, 

3) Trzecia edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od dnia 4 

czerwca 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 11:59, 

4) Czwarta edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 11 

czerwca 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 11:59, 

5) Piąta edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 18 

czerwca 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 11:59, 

6) Szósta edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 25 

czerwca 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 2 lipca 2018 r. do godziny 11:59, 

7) Siódma edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 2 lipca 

2018 r. od godziny 12:00 do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 11:59, 

8) Ósma edycja obejmuje filmy zgłoszeniowe zarejestrowane w systemie Organizatora (www) od  dnia 9 lipca 

2018 r. od godziny 12:00 do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 11:59, 

7. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165  z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową 

regulowaną przez wskazaną ustawę. 

9. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.piccolo.pl/regulamin.pdf 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby małoletnie, urodzone nie 

wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku i nie później niż 31 grudnia 2013 roku, posiadające zgodę rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”). Uczestnicy będą brali udział w Konkursie jako 

konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.  



     

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby 

znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracowników i przedstawicieli: Organizatora, Zleceniodawcy, innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członków ich rodzin. 

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia 

uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny podejmuje próby nieuczciwego 

uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego 

Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. 

5. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, przed przystąpieniem Uczestnika do Konkursu powinien: 

5.1.1. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia; 

5.1.2. udzielić zgody na udział Uczestnika  w Konkursie; 

5.1.3. udzielić zgody na publikację wizerunku Uczestnika, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz 

jego promocji; 

5.1.4. udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu i w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem Konkursu oraz jego promocją  

6. Udzielenie zgód wskazanych w powyższym punkcie, nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w 

formularzu dostępnym na stronie www.piccolo.pl 

7. Poprzez zgłoszenie Uczestnika  do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 

oświadcza, że  Uczestnik jest autorem treści odpowiedzi, jaka powstała w związku z wykonaniem zadania 

konkursowego,  o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, polegającym na stworzeniu filmiku/klipu 

składającego się z 4 ujęć  z wybranym podkładem muzycznym (dalej: „Film”) lub – w przypadku gdy Uczestnik 

nie jest autorem Filmu – posiada zgodę od autora na zgłoszenie Filmu do Konkursu, na warunkach wskazanych 

w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy oświadczenie wskazane w zdaniu poprzedzającym okaże się 

niezgodne z prawdą, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, który dokonał zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, 

będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Organizatora lub Zleceniodawcę 

Konkursu.  

8. Poprzez zgłoszenie Uczestnika  do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 

oświadcza, że Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Filmu  lub – w 

przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Filmu – że autor Filmu udzielił Uczestnikowi zgody na zgłoszenie 

Filmu do Konkursu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez zgłoszenie Uczestnika do 

Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza ponadto,  że treści 

zawarte w Filmie  nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub 

dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia wskazane w zdaniach poprzedzających okażą 

się niezgodne z prawdą, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, który dokonał zgłoszenia Uczestnika do 

Konkursu, będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Organizatora lub 

Zleceniodawcę Konkursu. 

9. Poprzez zgłoszenie Uczestnika do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 

oświadcza, że wyraża w imieniu Uczestnika zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w Konkursie, na 

warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

10. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać dostęp do smartfona oraz pobrać przy 

pomocy rodzica/opiekuna prawnego bezpłatną aplikację „Piccolo Dance”, dostępną w AppStore oraz Google 

Play. Zgłoszenie do konkursu następuję poprzez naciśnięcie przycisku ‘weź udział w konkursie”, który 

przekierowuje na stronę www w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

  

§ 3 Zasady udziału w Konkursie i zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik, przy pomocy rodzica/opiekuna prawnego powinien w okresie od 21 

maja 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

1) Ściągnąć bezpłatną aplikację „Piccolo Dance” z AppStore/Google Play, 

2) Stworzyć Film, składający się z 4 ujęć i podkładu muzycznego, dodać nazwę i zapisać , 



     

3) Kliknąć przycisk „zgłoś do konkursu”, który przekierowuje na stronę www.piccolo.pl/konkurs, 

4) Udostępnić adres e-mail do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika. 

2. Przy zapisaniu Filmu  dopuszcza się użycie małych i dużych liter. W Konkursie nie biorą udziału  Filmy, których 

tytuły  zawierają wulgaryzmy, treści  obsceniczne, rasistowskie lub  treści sprzeczne z prawem bądź normami 

społecznymi.  

3. W Filmie może zostać wykorzystany wyłącznie wizerunek Uczestnika. Filmy, w których wykorzystany będzie 

wizerunek innych osób niż Uczestnik, będą przez Organizatora usuwane z bazy konkursowej w aplikacji i nie 

będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagród w Konkursie.   

4. Konkurs polega na nagrodzeniu  Uczestników, którzy  w czasie trwania Konkursu  wymyślą i prześlą przy 

pomocy rodzica/opiekuna prawnego Organizatorowi najciekawsze pod względem  oryginalności, Filmy, 

związane z tańcem. 

5. W odpowiedzi na każdy wysłany Film , będzie odsyłany mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w 

Konkursie.  Mail zwrotny będzie odsyłany automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia w 

systemie Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia we 

wskazanym systemie. Po przesłaniu Filmu  Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej. 

6. Każdy Uczestnik może - przy pomocy rodzica lub opiekuna prawnego - wziąć udział w Konkursie więcej niż 

jeden raz przy czym nagrodę  w Konkursie otrzymać może raz. Wielokrotne przesłanie tego samego zgłoszenia 

do Konkursu wysłane przez tego samego Uczestnika z więcej niż jednego numeru telefonu lub przez kilku 

Uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród, będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy 

zgłoszeń. 

7.  Film :  

1) powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, bądź realizacją własnej koncepcji Uczestnika, nie 

może zawierać wulgaryzmów, treści  obscenicznych, rasistowskich, lub   treści sprzecznych z prawem bądź 

normami społecznymi, 

2) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik, jak również przesłany w imieniu Uczestnika Film, 

spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wymogów Regulaminu . 

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 

spełnienia  powyższych żądań może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z 

jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród wymienionych w § 6 Regulaminu. 

 

§ 4 Prawo do wykorzystania utworów nagrodzonych w Konkursie 

1. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, rodzic lub opiekun prawny każdego Uczestnika deklaruje 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, jeżeli Odpowiedź zostanie nagrodzona nagrodą. 

Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa 

autorskie do Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych 

nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,  

4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, 

wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,  

5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów,  

http://www.piccolo.pl/konkurs


     

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  

7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,  

8) wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. 

2. Ponadto rodzic lub opiekun prawny Uczestnika upoważnia Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do 

wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi na 

powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji  Odpowiedzi, łączenia jej z innymi 

utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 

  

§ 5 Nagrody 

1. W Konkursie zostanie przyznanych osiem nagród  zwanych dalej „Nagrodami ” – X Box One S wraz z sensorem 

Kinect oraz grą Just Dance 2018 o wartości 2200 zł. Każda z Nagród  przyznawana jest raz na tydzień, na 

zakończenie każdej Edycji  Konkursu. 

2. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie, przy czym jedna osoba może wygrać wyłącznie 

jedną Nagrodę .  

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy nie 

przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

4.  Do każdej Nagrody  zostanie  przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% Nagrody , na 

pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 200 z. 176, z późn. zm.). Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, 

wyrażając zgodzę na udział Uczestnika w Konkursie oświadcza, że akceptuje, iż – w przypadku przyznania 

Uczestnikowi  Nagrody  - kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie 

będzie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego podatku oraz 

oświadcza, że będzie on współdziałał z Organizatorem w celu umożliwienia Organizatorowi wykonania ww. 

zobowiązania podatkowego. Organizator jako płatnik podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody 

oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Oceny Filmów , zarejestrowanych w danej Edycji Konkursu, dokonywać będzie jury powołane przez 

Organizatora (dalej: „Jury”). 

2. Jury wybiera Zwycięzców biorąc pod uwagę: 

a) spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, 

b) oryginalność Filmu, 

c) kreatywność Filmu, 

3. Decyzja Jury o przyznaniu każdej z Nagród jest ostateczna.  

4. Z każdego z posiedzeń Jury, na których podejmowane będą decyzje o przyznaniu Nagród  w Konkursie 

sporządzany będzie protokół. 

5. Jury ogłaszać będzie wybór zwycięskiego Filmu w danej Edycji Konkursu  

  w terminie 10 dni roboczych od zakończenia danej Edycji Konkursu . 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator  powiadomi każdego Zwycięzcę o przyznaniu mu Nagrody, najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia danej Edycji Konkursu,  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy wskazany 

przy zgłoszeniu do Konkursu.  

7. Rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, o którym mowa w 

ust. 6 powyżej zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej konkurs@piccolo.pl swoje dane w 

postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. W przypadku braku odpowiedzi w 

powyższym terminie, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana na rzecz 

kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie. 

mailto:konkurs@piccolo.pl


     

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej z 

powodu zmiany przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego adresu e-mail w czasie trwania 

Konkursu.  

9. Nagroda zostanie Zwycięzcy przesłana za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od 

dnia przesłania przez rodzica lub opiekuna prawnego Zwycięzcy danych, o których mowa w ust. 7 powyżej. W 

przypadku braku przesłania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, , odmowy przyjęcia przesyłki 

zawierającej Nagrodę lub niepodjęcia w terminie przesyłki zawierającej Nagrodę, Zwycięzca traci prawo do jej 

otrzymania, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana na rzecz kolejnego 

Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie.  

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących wizerunek i numer telefonu, natomiast rodzice lub 

opiekunowie prawni Zwycięzców Konkursu, wyłonionych spośród Uczestników  wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

adres e-mail, numer PESEL.  

2. Dane osobowe Uczestników, Zwycięzców Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego. 

3. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w ust. 3 powyżej jest Organizator Konkursu. Dane 

mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora, wyłącznie w 

związku z przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w zakresie wskazanym w 

niniejszym Regulaminie  jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym 

jest niezbędne do doręczenia przyznanej w Konkursie nagrody. 

5. Uczestnik, oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, 

kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora. 

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej reklamacji przesyłanej listem 

poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji 

uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy kierować na 

adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, w imieniu którego  zgłaszana 

jest reklamacja (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz 

przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie [www.piccolo.pl/regulamin] 

2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Uczestnik przy pomocy swojego rodzica/opiekuna prawnego może zrezygnować z udziału w Konkursie w 

każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem 

Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych 



     

Uczestników Konkursu.  Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji  w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.piccolo.pl 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 


