Regulamin Konkursu „Na 15 lecie Musical Babies”
§1.
ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs na 15 lecie Musical Babies”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Anna Rattenbury Usługi Edukacyjne, z siedzibą w BielskuBiałej, ul. Obfita 20, wpisanym do Rejestru Działalności Gospodarczej pod numerem:
numer
NIP:
548-205-10-61,
numer
REGON:015606254
(zwana
dalej „Organizatorem”).
2. Przyrzekającym nagrody jest Anna Rattenbury Usługi Edukacyjne, (zwana
dalej „Przyrzekającym Nagrody”).
§2.
CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia
2019 r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w okresie: od dnia 7 grudnia 2018 r. od godz. 08:00 do dnia 15 stycznia 2019
r. do godz. 23:59 na adres mailowy: konkurs@musicalbabies.pl, (zwany dalej
adresem mailowym), oraz korespondencyjnie na adres: Anna Rattenbury ul. Obfita
20, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „konkurs” (zwany dalej adresem
korespondencyjnym).
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie
ogłoszone
na
stronie
www.musicalbabies.pl,
oraz
na
stronie
www.facebook.com/MusicalBabies/ dnia 29 stycznia 2019 r o godz. 15.00
4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn.
zm.), zwanej dalej „k. c.”.
§3.
UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne
pełnoletnie, oraz niepełnoletnie. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które
uczestniczą obecnie, lub uczestniczyły w zajęciach Musical Babies oraz Musical
English w dowolnym czasie i dowolnej lokalizacji w okresie od 1 grudnia 2003 roku
do dnia w których zgłaszają swój udział w Konkursie (zwane dalej „Uczestnikami”),
które dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9
Regulaminu;
2. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele ośrodków franczyzowych,
prowadzący zajęcia, pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora, chyba że

uczestniczyli w zajęciach ze swoim dzieckiem zanim przyjęli funkcję wyszczególnioną
powyżej. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora
zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
3. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6
ust. 2.
§4. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w jednej lub w obu wybranych
przez Uczestnika kategoriach:
1. Kategoria dla Dziecka na najciekawszą pracę: "My Ra-Ra Rabbit,
2. Dla rodzica na najciekawszy opis zajęć: "Nasza przygoda z Musical Babies. Co
zajęcia dały mojemu dziecku?"
2. Wybierając kategorię "My Ra-Ra Rabbit"- wskazaną w ust. 1 pkt. 1, Uczestnikdziecko wykona pracę plastyczną, której punktem wyjścia jest króliczek-maskotka
zajęć Musical Babies i Musical English. Praca może być wykonana w całkowicie
dowolnej technice, także przestrzennej.
3. Praca będzie oceniana przez Organizatora uwzględniając:
1. Własnoręczne wykonanie przez dziecko,
2. Pomysłowość adekwatną do wieku dziecka.
4. Wybierając kategorię "Nasza przygoda z Musical Babies. Co zajęcia dały mojemu
dziecku?" wskazaną w ust. 1 pkt. 2, Uczestnik wykona opis tekstowy na w/w temat w
dowolnej liczbie znaków.
5. W Konkursie może także zgłosić swoją pracę konkursową wymienioną w ust. 1 pkt. 2
inny członek rodziny, który uczęszczał, lub uczęszcza obecnie z dzieckiem na zajęcia
Musical Babies i Musical English.
6. Praca będzie oceniana przez Organizatora uwzględniając:
1. Oryginalność ujęcia tematu,
2. Opis zachęcający innych rodziców do uczestniczenia w zajęciach Musical
Babies.
7. Prace konkursowe w kategorii dla Dziecka zgłasza do konkursu opiekun prawny
Uczestnika poprzez przesłanie ich drogą mailową w formacie JPG, GIF, BMP, TIFF,
PNG, lub w oryginale pocztą na adres korespondencyjny wskazany w §2 ust 2.
8. Prace konkursowe w kategorii dla Rodzica zgłasza do konkursu Uczestnik poprzez
przesłanie ich drogą mailową w formacie PDF lub w oryginale pocztą na adres
korespondencyjny wskazany w §2 ust 2.
9. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, jednak niezależnie od
liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w
danej kategorii, przy czym zgłaszający rodzic może zostać laureatem w swojej
kategorii, a zgłaszane przez nią dziecko może zostać laureatem w kategorii dziecięcej.
10. Prace w obu kategoriach mogą być przesłane w jednej wiadomości, oraz w jednej
kopercie na adres korespondencyjny.
11. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien
1. wybrać kategorię, w której startuje zgodnie z ust. 1, i ust. 2,

2. podać tytuł, opis pracy konkursowej wskazanej w ust. 1 i w ust. 2,
3. podać wiek dziecka w przypadku pracy wskazanej w ust. 1
4. wysłać pracę konkursową na temat wskazany w ust. 1 i w ust. 2,
5. podać adres poczty elektronicznej,
6. podać swoje imię i nazwisko,
7. podać numer telefonu kontaktowego,
8. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania,
9. podać nazwę ośrodka, w którym uczęszczał, lub uczęszcza obecnie na zajęcia,
10. wydać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, akceptację Regulaminu
oraz oświadczenie, że Uczestnik jest jedynym twórcą pracy konkursowej,
11. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo
niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania
Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje
wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
12. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany adres e-mail
potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie, wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych, akceptację Regulaminu oraz oświadczenie, że Uczestnik
jest jedynym twórcą pracy konkursowej,
2. praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie
zgodności z Regulaminem,
3. jeśli praca zostanie zaakceptowana przez Organizatora Uczestnik otrzymuje
powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,
4. jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z
Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych
sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów
merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są
niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.
§5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłasza pracę konkursową e sposób opisany powyżej.
2. Prace konkursowe – powinny być przygotowane w następującym formacie:
1. Praca konkursowa: "My Ra-Ra Rabbit"- grafika (w tym zdjęcia) plik o
wielkości 10MB w formacie JPG, GIF, BMP, TIFF, PNG,
2. Praca konkursowa: "Nasza przygoda z Musical Babies. Co zajęcia dały
mojemu dziecku?"- plik tekstowy w formacie PDF, lub odręczny opis
przesłany w formie papierowej na adres korespondencyjny.
3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie poprzez wysłanie ich w sposób opisany
w §2 ust 2. Prace przesyłane w inny sposób nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca
konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani
pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za
wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol,
narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących
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naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić
wyraz dyskryminacji, itp.
W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik
niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek
utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i
Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w
czasie nieograniczonym poprzez:
1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego
promocją, w tym na stronie internetowej www musicalbabies.pl, w serwisie
społecznościowym Facebook oraz Instagram;
2. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Przyrzekającego Nagrody, a w
szczególności w reklamie prasowej, internetowej oraz w gadżetach
reklamowych i promocyjnych.
Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego
zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, co będzie
warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac
konkursowych (w każdej postaci, tj. tekstów, prac plastycznych oraz zdjęć prac
przestrzennych) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby
Konkursu, na stronie internetowej www.musicalbabies.pl oraz w serwisach
społecznościowych Facebook i Instragram.
Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania
listy
Laureatów
na
stronie
www.musicalbabies.pl.
na
stronie
facebook/MusicalBabies, facebook/MusicalEnglish oraz w serwisie Instagram:
Musical Babies, wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez
Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na stronie
internetowej www.musicalbabies.pl oraz w serwisach społecznościowych Facebook i
Instragram.
Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych
przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go
o tym fakcie.
§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) ,
której przewodniczącą będzie Anna Rattenbury, a skład jury (zwany dalej
„Jury”) zostanie ustalony po zakończeniu zgłaszania prac, wyłoniony spośród
właścicieli ośrodków, z których nie przesłane zostały żadne prace, lub spośród osób
wybranych przez Annę Rattenbury, w którym to wyborze będą brane pod uwagę
kompetencje do oceniania prac plastycznych, oraz tekstowych. Skład Jury zostanie
ogłoszony na stronie www.musicalbabies.pl.
2. Podczas obrad Jury wyłoni laureatów poszczególnych nagród:
1. Dziesięciu Laureatów Nagrodzonych Prac w kategorii "My Ra-Ra Rabbit"
2. Laureata Pierwszej Nagrody w kategorii "Nasza przygoda z Musical Babies.
Co zajęcia dały mojemu dziecku?" ;
3. Trzech Wyróżnionych Prac w kategorii "Nasza przygoda z Musical Babies. Co
zajęcia dały mojemu dziecku?" .

3. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Pierwszych Nagród w
poszczególnych kategoriach i wyróżnień w przypadku, jeśli żadna praca konkursowa
nie spełni warunków Konkursu lub w ocenie Jury żadna praca konkursowa nie spełni
kryteriów wskazanych w ust. 5.
4. Z posiedzenia Jury, który może odbyć się za pomocą serwisu Skype sporządzony
zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury obecnych na
posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych lub wyróżnionych przez nich pracach.
Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury i będzie przechowywany
w siedzibie Przyrzekającego Nagrody.
5. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim
swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości,
pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i misją
zajęć Musical Babies.
6. Jury, kierując się kryteriami opisanymi w ust. 5 powyżej, spośród wszystkich prac
konkursowych zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, wybierze w kategorii dla
dzieci dziesięć równorzędnych najlepszych prac konkursowych, a w kategorii dla
dorosłych jedną najlepszą pracę, której autor będzie Laureatem Pierwszej Nagrody,
oraz trzy wyróżnienia. Decyzja Jury jest ostateczna.
7. W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac w Konkursie głosy
członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło
podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór
należy do Przewodniczącej Jury - Anny Rattenbury.
10. Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.musicalbabies.pl oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Instragram
w dniu: 29 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 poprzez zamieszczenie listy prac Laureatów
oraz wyboru prac przez nich zgłaszanych.
§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
2. Nagrodami w Konkursie są:
1. W kategorii "My Ra-Ra Rabbit" dla laureatów wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. 110 nagród – zabawek sensorycznych ze sklepu www.edusensory.pl do wyboru
przez Annę Rattenbury na podstawie wieku nagrodzonego dziecka, oraz
zestaw 3 płyt Musical Babies i (lub) Musical English (w zależności od wieku
dziecka i faktu posiadania już konkretnych płyt) z dedykacją autorki Anny
Rattenbury, jedna książeczka Musical English Activity Book, której poziom
będzie uzależniony od wieku dziecka.
2. W kategorii "Nasza przygoda z Musical Babies. Co zajęcia dały mojemu
dziecku?" nagroda główna dla laureata wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 2 o
wartości 500 zł do wyboru przez rodzica dowolnych produktów ze sklepu
www.edusensory.pl, oraz książeczka dla dziecka brytyjskiego wydawnictwa
Usborne, którego wyboru dokona Anna Rattenbury na podstawie wieku i
zainteresowań dziecka,

3. W kategorii "Nasza przygoda z Musical Babies. Co zajęcia dały mojemu
dziecku?" dla wyróżnionych wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. 3 - 3 nagrody o
wartości po 200 zł każda do wyboru dowolnych produktów ze sklepu
www.edusensory.pl, oraz po jednej książeczce brytyjskiego wydawnictwa
Usborne, którego wyboru dokona Anna Rattenbury na podstawie wieku i
zainteresowań dziecka.
3. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych potrzebnych do
realizacji wydania nagród, a w szczególności:
1. wieku dziecka,
2. rodzaju posiadanych już płyt Musical Babies i Musical English
3. zainteresowań dziecka w celu odpowiedniego doboru zabawki, oraz książeczki
wydawnictwa Usborne
4. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Pocztą Polską po otrzymaniu przez
Organizatora adresu korespondencyjnego do 2 tygodni od wyłonienia Laureatów.
5. Nagrody nie mogą być zamienione na odpowiednik pieniężny.
§8. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego
Nagrody w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania
Laureatów, przyznawania nagród, wydawania i odbioru nagród. Podanie danych
wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie i odbioru nagrody.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator a tym
samym Przyrzekający Nagrody.
3. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
4. Uczestnik może w Formularzu udzielić Przyrzekającemu Nagrody dodatkowo
dobrowolnie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych również na cele
związane z promocją Przyrzekającego Nagrody (marketing bezpośredni) oraz na
dostarczanie informacji handlowych Przyrzekającego Nagrody. Udzielenie takiej
zgody nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.
§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez
Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący
adres e-mail Organizatora: a.rattenbury@musicalbabies.pl, w terminie 30 dni od
dnia rozwiązania Konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres
korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo emailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
§10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK
Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego
operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia
Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak
również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować
bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego
Facebook lub do jego operatora.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie
www.musicalbabies.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych
Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie
Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.musicalbabies.pl.

