
REGULAMIN KONKURSU 
dla Uczniów Maszyna 2200 

 
Organizator i Nazwa Konkursu 

Organizatorem konkursu pod nazwą „Maszyna 2200 ” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest STRIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, 

adres Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 54, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064216 prowadzonego 

w Sądzie Rejonowym dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP: 7810000099, REGON: 00486625100000. tel. +48 61 8950950, fax. 

+48 61 8950 951 

 
 
Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy konkurs „Maszyna 2200”, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

2. Konkurs trwa od 15.11.2021 do 20.03.2022. 

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Polski, a jego uczestnikiem są wszystkie szkoły (i ich 

uczniowie), które nadeślą zgłoszenia konkursowe w terminie do 20.03.2022, bez ograniczeń 

terytorialnych,  

 
 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania konkursu nadesłać dowolną pracę 

wykonaną przez uczniów szkoły podstawowej przedstawiającą maszynę do szycia z 

przyszłości, z roku 2200.  

2. Wszystkie prace muszą być zgłoszone za zgodą i wiedzą prawomocnego opiekuna, 

poprzez podpisanie stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w 

konkursie Maszyna 2200. 

3. Prace konkursowe należy zgłaszać  poprzez dostarczenie ich do siedziby organizatora na 

adres Strima sp. z o.o. Swadzim ul. Poznańska 54 62-080 Tarnowo Podgórne.   

4. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego 

danych osobowych przez firmę Strima Sp. z o.o. (Organizatora), w celach: przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu, rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu, rozpatrzenia reklamacji 

w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz promocji i marketingu, zgodnie z treścią 

ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszyli postanowienia niniejszego regulaminu. 

 
 

 



Nagrody 

1. Nagrody przewidziane w konkursie ufundował Organizator. 
2. Nagrody otrzymuje: 

- autor zwycięskiej pracy konkursowej. 

- szkoła, której uczeń zdobył nagrodę. 

3. Nagrodami  w konkursie są:  

- dla ucznia –  maszyna Texi Joy 13 w wybranym kolorze.  

- dla szkoły zwycięzcy – 3 warsztaty szycia przeprowadzone przez instruktorów 
Organizatora, w dowolnym terminie.  

4. Zwycięzcy w konkursie, przekażą organizatorowi konkursu – Strima.sp. z o.o. 

oświadczenie zawierające dane osobowe, niezbędne do celów podatkowych. 

5. Przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody dla 3 różnych szkół i 3 różnych uczniów.  

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 30.03.2022. 

2. Do rozstrzygnięcia konkursu, dopuszczone będą wszystkie zgłoszone prace konkursowe 

spełniające wymogi regulaminu  konkursowego. 

3. Rozstrzygnięcia konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie dokonywała 

Komisja Konkursowa w składzie: 
- Pan Paweł Broński, 

- Pani Klaudia Czeszak, 

- Pan Mirosław Zgoła. 

4. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 

5. Nagrody zostaną przyznane przez komisję, wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 

30.03.2022r. na stronie Organizatora.  

 

 

Wydanie nagród 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

2. Nagrody rzeczowe dla ucznia (maszyny do szycia), zostaną przekazane zwycięzcom w 

terminie  do 14.04.2022. Nagrody dla szkół – organizacja i przeprowadzenie warsztatów 

szycia dla uczniów zostaną zorganizowane po wspólnym uzgodnieniu terminu ze szkołą 

zwycięzcy. Jednak nie później niż do 30.06.2022. 

3. Nagrody, nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny . 

4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcy konkursu odmówi przyjęcia nagrody Organizator 

nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. 

 
 
 



Reklamacje 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z konkursem Uczestnik może poinformować 

Komisję Reklamacyjną w skład której wchodzą: 

- Pani Sylwia Gielniak, 

- Pan Błażej Wytwer  

2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane z realizacją konkursu pocztą 

elektroniczną lub pocztą tradycyjną z podaniem w szczególności swego żądania oraz rodzaju 

naruszenia niniejszego regulaminu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania. O decyzji Komisji Reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą 

elektroniczną lub listem poleconym. 

4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna, nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 

 
 
Zasady opodatkowania 

1. Kwota podatku w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym 

od Osób Fizycznych zostanie zapłacona przez firmę Strima Sp. z o.o. i przekazana 

przez Strima Sp. z o.o. z siedziba w Swadzimiu ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo 

Podgórne NIP: 781-00-00-099 na konto właściwego Urzędu Skarbowego w 

ustalonym terminie.  

 
Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda opiekuna prawnego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.), a w zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa 

podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 

w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, 

usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia 

Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia 

nastąpi wcześniej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu 

przedawnienia obowiązku podatkowego. Organizator zastrzega sobie także prawo do 

przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia 



ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych 

osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.  

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez 

Pełnomocnika uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi 

otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie. 

 
 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zmiany danych Uczestnika konkursu, jest on zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym Organizatora. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 

www.strima.com. 

4. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu. 

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z 

prowadzeniem konkursu. 

7. W przypadku, gdy z powodów określonych powyżej nie będzie możliwe wręczenie nagrody, 

po odbiór nagrody Uczestnik może zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora w terminie 

30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z okazaniem odpowiednich dokumentów, na 

podstawie których możliwe będzie ustalenie prawa do odbioru nagrody. 

8. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Uczestnik 

traci prawo do nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie. 

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 

określone w Regulaminie. 

11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji konkursu. 

http://www.strima.com/


12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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