
REGULAMIN Konkursu graficznego „Colour your life with HAKO”  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Konkursu graficznego „Colour your life with HAKO”  

2. Organizatorem Konkursu graficznego „Colour your life with HAKO” („Konkurs”) jest HAKO Technology 

z siedzibą w Chałupach 30, zwany dalej („Organizator”) 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

4. Konkurs będzie trwał od dnia 01 września 2021 r. (rozpoczęcie Konkursu) do dnia 29 października 2021 

r. (ogłoszenie wyników Konkursu).  

5. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.hakotech.pl oraz stronie firmowej 

Facebook oraz może być, na wniosek, udostępniony/przesłany drogą mailową.  

6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  

7. Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac potwierdzających ich pomysłowość, kreatywność i 

umiejętności twórcze.  

8. Prace konkursowe powinny być oryginalnymi dziełami Uczestników.  

II. CEL KONKURSU 

1. Celem jest stworzenie projektu graficznego dla oklejenia samochodu typu bus marki Fiat Talento 

lewy, prawy bok + tył (długość 5,1 wysokość 1,9m szerokość 1,5 m) , który zostanie wykonany na 

potrzeby promocji usług malowania proszkowego organizatora.  

Zdjęcia samochodu do pobrania w linku: 

https://www.easypaste.org/file/PiEbIFpx/ZDJECIA.BUS.MALE.zip?lang=pl – mały rozmiar  

https://www.easypaste.org/file/WZzh8MI0/ZDJECIA.BUS.DUZE.zip?lang=pl – duży rozmiar 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

studenci zwani dalej („Uczestnicy”, „Uczestnik”). 

2. W Konkursie mogą brać udział dzieci pracowników Organizatora 

IV. ZASADY KONKURSU  

1. Pracą konkursową („Praca konkursowa”) jest dowolna praca nawiązująca do tytułu Konkursu 

graficznego „Colour your life with HAKO”. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac 

konkursowych pod warunkiem, że każda z nich zostanie dostarczona z oddzielnym Formularzem 

zgłoszeniowym na adres sekretariat@hakotech.pl. Niezależnie od liczby zgłoszonych Prac 

konkursowych Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.  

 

2. Prace konkursowe mogą zostać przesłane w formie elektronicznej (pdf/tiff/jpg) o rozdzielczości co 

najmniej 150dpi lub na kartkach papieru w dowolnym formacie.  



3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) 

4. Prace konkursowe powinny zostać doręczone na adres e-mail sekretariat@hakotech.pl w temacie 

„Praca na konkurs” lub przesłane do siedziby firmy z dopiskiem Konkurs do dnia 26.10.2021 

 

V. OCENA PRAC OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

1. Tylko te Prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria, będą uczestniczyły w Konkursie, 

którego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2021  

2. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Wszystkie decyzje podjęte 

przez sędziów są ostateczne. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Hakotech.pl oraz na firmowej stronie Facebook 

4. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów 

konkursu 

5. Wyłonieni w konkursie graficznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz 

drogą mailową.  

6. Nagroda pieniężna dla uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce w wysokości 400 zł, nagroda za 

drugie miejsce 200 zł. 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone 

i wykorzystywane przez Organizatora jedynie w celach organizacji Konkursu  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. O ile prawo nie stanowi inaczej, Organizator nabywa prawo do rozpowszechniania, używania, 

dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Prac konkursowych w dowolny 

sposób, we wszystkich mediach, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych bez 

obowiązku ujawniania tożsamości autora danej pracy i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek 

dodatkowej należności autorowi tej pracy.  

2. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw, tytułów i 

udziałów, w tym wszystkich praw patentowych, do wzoru, autorskich i innych na rzecz 

Organizatora   

3. Uczestnik Konkursu oraz jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na bycie 

fotografowanymi i filmowanymi podczas uroczystości i wydarzeń związanych bezpośrednio z 

konkursem oraz zamieszczanie materiałów fotograficznych i filmowych ze swoimi podobiznami 

na stronach internetowych, w broszurach i innych materiałach wydanych przez Organizatora  

 

 



Załącznik nr 1  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko uczestnika / opiekuna prawnego*)  

zamieszkały/a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ulica, nr domu i/lub mieszkania, kod, miasto) 

 oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie udziału  

…..………………………………………………………………………………………………………………… 

 (mojej córki/syna - imię i nazwisko dziecka*)  

w Konkursie organizowanym przez Hako Technology przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.) w celach związanych z Konkursem. Ponadto 

oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na Organizatora przechodzą, bez 

wynagrodzenia, prawa własności oraz prawa do wykorzystanie prac na następujących polach 

eksploatacji: • druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie • używanie w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, 

CD-ROM, DVD wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera) • prezentowanie na 

wystawach organizowanych w celu promocji działalności Organizatora wraz ze zgodą na publiczne 

wykorzystanie.  

………………………………………………………………………..  

(podpis, miejsce i data) 

 

* wypełniać w przypadku niepełnoletnich dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


