
 

 

REGULAMIN KONKURSÓW organizowanych na łamach magazynów:  

Kumpel, Victor Junior, Victor, Cogito oraz na stronie www.cogito.com.pl i na FB Cogito 

§ 1  

ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursów w magazynach: Kumpel, Victor Junior, Victor, Cogito oraz na stronie 

www.cogito.com.pl i na FB Cogito  jest Grupa Cogito Sp. z o. o., wydawca powyższych magazynów . 

Adres redakcji: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa;  

NIP: 542-02-12-438; KRS 0000245014 − właściwy Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej magazynu w podanym terminie na łamach 

magazynów w wersji drukowanej.  

3. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie: redaktor naczelna danego magazynu. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, uczących się w szkołach podstawowych, 

ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone 

w niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Ponadto, 

wszelkie oświadczenia, przewidziane w niniejszym regulaminie w imieniu uczestników, czynią ich 

przedstawiciele ustawowi, którzy również odbierają nagrody w imieniu laureatów.  

3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej 

rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

4. Zadanie uczestnika biorącego udział w Konkursie jest określone na łamach danego magazynu.. Prace należy 

przesłać na adres redakcji podany w treści konkursu lub drogą pocztową: Redakcja „….” (wpisany tytuł 

magazynu) ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: Konkurs- tytuł. 

5. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które sa podane w treści konkursu na łamach magazynów. 

6. Wysyłając prace na konkurs, uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy zgadzają się na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Dane są chronione zgodnie z 

ustawą o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

7. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym, z wyrażeniem 

zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu w wybranej przez siebie formie 

nadesłanych materiałów w całości lub części.  

8. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.  

 

§ 3  

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej następuje 

danym magazynie/stronie www/FB 

http://www.cogito.com.pl/
http://www.cogito.com.pl/


 

 

2. Prace można nadsyłać w terminie podanym w treści konkursu. Prace otrzymane w późniejszym terminie nie 

będą brane pod uwagę.  

 

§ 4  

NAGRODY 

 

1. Zwycięzca/y otrzymują nagrody podane w treści konkursu. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.  

3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres uczestnika konkursu podany na kuponie 

zgłoszeniowym.  

4. Warunkiem wydania nagród jest pisemne potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego zgody na udział 

w konkursie oraz potwierdzenie odbioru nagród. Dokumenty do wypełnienia przez opiekuna ustawowego 

uczestnika konkursu zostaną dostarczone wraz z nagrodą konkursową. Warunkiem odebrania nagrody jest 

podpisanie dokumentów i odesłanie ich na adres wskazany przez Organizatora. 

5. Nagrody są poniżej wartości 760 zł brutto, zatem podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 

fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

 

1. Uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę Cogito Sp. z o.o., będącą administratorem 

danych, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, 

opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu komórkowego, adres e-mail.  

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik, jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na otrzymywanie od 

Grupy Cogito Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących informacji handlowych droga elektroniczną 

zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług droga 

elektroniczną. 

4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu, osoba 

zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu. Odpowiedź zostanie przesłana w 

ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.  

5. Organizator informuje, iż w celu rozstrzygnięcia konkursu opublikuje imię, pierwszą literę nazwiska i nazwę 

miejscowości pochodzenia autorów zwycięskich prac na stronie internetowej www.kumpel.com.pl  

 

§ 6 

REKLAMACJE 



 

 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na 

adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.  

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, jak również 

dokładny opis reklamacji. 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna. 

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na 

reklamacji.  

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż 

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego 

przerwania w dowolnym momencie.  

2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić na inne osoby. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie redakcji „Victora Juniora” oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.victor-junior.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów organizowanych przez GRUPĘ COGITO S> z o.o. 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia, 

na udział w konkursie . 

 

.................................................................. 

(miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu organizowanego przez Grupę Cogito Sp. z o. o., wydawcę 

„Kumpela”, „Victora Juniora”, „Victora”, „Cogito” oraz właściciela strony internetowej: www.cogito.com.pl, 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w ww. konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

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

 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 

………………………………………………………. 

Czytelny podpis 

 

 

http://www.cogito.com.pl/

