
 

KONKURS NA MOTYW PRZEWODNI „ZJAZDU KREATYWNEGO 2020” 

PODCZAS „ZJAZDU RYNKU REKLAMY 2020” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na motyw 
przewodni Zjazdu Kreatywnego 2020 rozgrywanego podczas Zjazdu Rynku 
Reklamy 2020 w dni 7 marca 2020 roku.  

2. Organizatorami Konkursu jest firma Mediasplit sp. z o.o.  z siedzibą w 
Warszawie przy współpracy z polskim oddziałem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Reklamy IAA zwani dalej „Organizatorami”.  

3. Konkurs objęty jest patronatem polskiego oddziału Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Reklamy IAA, twórcy programu Young Professionals IAA 
Polska – skierowanego do środowiska najzdolniejszych, młodych 
przedstawicieli polskiego przemysłu marketingowego, których IAA Polska 
wesprze w zdobywaniu know-how, know-who i budowie sieci kontaktów.  
Adresatem programu są osoby związane z branżą komunikacji marketingowej 
do 39 roku życia.  

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
5. Celem konkursu jest wyłonienie głównego tematu przewodniego Zjazdu 

Kreatywnego 2020.  
6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 31 stycznia 2020 r.   
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 
8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści 

Regulaminu. 
9. Organizatorzy mają prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, 

które naruszają cudze dobra osobiste, zawierające treści niekulturalne oraz 
powszechnie uważane za obraźliwe.  

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do osób biorących udział w wydarzeniu jakim jest 
Zjazd Rynku Reklamy 2020 z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli 
Organizatorów, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w 
przygotowaniu Konkursu.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, na zasadach określonych 
w dalszej części Regulaminu, Laureata Konkursu tj. Uczestnika, który w okresie 
trwania Konkursu wykaże się̨ kreatywnością̨ i stworzy najciekawsze, autorskie, 
premierowe, niepublikowane wcześniej hasło Zjazdu Kreatywnego 2020, 



wolne od wad prawnych, które nie narusza praw osób trzecich oraz promujące 
Zjazd Rynku Reklamy 2020. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  
4. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość pomysł na motyw przewodni Zjazdy 

Kreatywnego.  
5. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia drogą elektroniczną. Jeżeli do 

Konkursu zostaną̨ zgłoszone dwa identyczne tematy przewodnie, Komisja 
Konkursowa bierze pod uwagę̨ temat, który wypłynął do Organizatorów jako 
pierwszy.  

6. Projekt tematu przewodniego Zjazdu Kreatywnego zgłoszony do udziału w 
Konkursie nie może być z niego wycofany.  

7. Uczestnik przekazuje prawa autorskie do tematu przewodniego, a tym samym 
wyraża zgodę na bezterminowe nieodpłatne dowolne wykorzystanie przez 
organizatorów przesłanego tematu, w tym na skracanie, modyfikację, 
publikację, w dowolnym typie medium oraz udostępnianie innym podmiotom 
współpracującym z organizatorami.  

 

§ 3. ZGŁOSZENIA 

1. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia drogą elektroniczną. na adres 
kontakt@mediasplit.pl lub w prywatnej wiadomości na profilu Zjazdu Rynku 
Reklamy na portalu Facebook.  

2. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna związana z 
branżą komunikacji marketingowej do 39 roku życia, biorąca udział w 
wydarzeniu Zjazd Rynku Reklamy lub osoba prawna – firma związana z branża 
komunikacji marketingowej, której przedstawiciele biorą udział w wydarzeniu 
Zjazd Rynku Reklamy. 

3. Uczestnik może dokonać zgłoszenia do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń 
w wiadomości / mailu uczestnik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, 
daty urodzenia, firmy, którą reprezentują oraz adresu mailowego.   

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń́ do Konkursu 
oraz wyłonienia Laureata Konkursu, Organizatorzy powołają Komisję  
Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele polskiego 
oddziału IAA oraz przedstawiciele organizatora wydarzenia Zjazd Rynku 
Reklamy 2020. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są̨ ostateczne i nie 
podlegają̨ zaskarżeniu.  

5. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą propozycję motywu przewodniego 
Zjazdu Kreatywnego 2020. Wybór Laureata przez Komisję Konkursową 
odbędzie się w oparciu o kryterium oryginalności, biorąc pod uwagę spójność 
motywu z działalnością Organizatorów. 

6. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę̨ specjalną dla Laureata Konkursu.  
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się̨ do dnia 05.02.2020 roku za pośrednictwem 

strony na portalu Facebook – Zjazd Rynku Reklamy.  



 

§ 4. NAGRODA   

1. Fundatorem nagrody w konkursie jest polski odział IAA.  
2. Nagrodą dla zwycięzcy jest pojedyncza akredytacja na Międzynarodowy 

konwent IAA w Sankt Patersburgu oraz pokrycie kosztów przelotu oraz pobytu.  
3. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty  
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w 

momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureata. Przed wydaniem 
Nagrody Laureat może zostać́ zobligowany do okazania stosownego 
dokumentu tożsamości.  

5. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody fundator nagrody zastrzega 
sobie prawo do rozdysponowania nagrody według własnego uznania.  

6. W przypadku zwycięstwa w konkursie osoby prawnej, zwycięzca typuje 
swojego przedstawiciela jako laureata nagrody.  

7. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w 45. Światowym Kongresie IAA 
w St. Petersburgu w dniach 27-29 maja 2020 r., a w przypadku niemożliwości 
wzięcia udziału, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Organizatora do dnia 29.02.2020 r.   

8. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki 
pieniężne.  

9. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia 
nagrody.  

   § 5. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  
Mediasplit sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, KRS 0000640201. Wszelką 
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować 
do Administratora na adres: Plac Bernardyński 2, 02-091 Warszawa. 

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego 
interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
dalej jako „RODO”) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania 
nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia 
i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na stronie internetowej 
Organizatora i mediach społecznościowych - Organizator będzie przechowywał 
dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 



3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz 
przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 
RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

4. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. 
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz 

kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do 
nagrody lub odmowy jej wydania. 


