
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dn. 17 sierpnia 2021 roku 

 
Regulamin konkursu XP-Pen i Stovaris 
pt. „Rekonstrukcja plakatu filmowego” 

 
 

 
Organizator konkursu:  
Stovaris Sp. z o.o. 
03-310 Warszawa  |  Staniewicka 12 
email: biuro@stovaris.pl   
telefon: +48 222 484 000 
NIP: 524-287-71-69 
REGON: 381832975 
KRS: 0000758346 
 

Jak wziąć udział w konkursie? 
1. Stwórz pracę: 

Zainspiruj się sceną z ulubionego filmu i zrekonstruuj 
plakat – dajemy Ci w tym wolną rękę. 

2. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie: 
Prace konkursowe wysyłać można do 30 września 
2021r. 

3. Sprawdź, kto wygrał: 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 października 2021r. 

 
 
 
Zasady i warunki konkursu: 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest Spółka Stovaris Sp. z o.o., ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa, 
NIP: 524-287-71-69 (dalej wymiennie – „Firma Stovaris” lub „Organizator”) 
1.2. Konkurs realizowany jest poprzez stronę internetową: www.stovaris.pl/konkurs-xp-pen-stovaris, 
stanowiącą własność Firmy Stovaris. 
1.3. Czas trwania konkursu: 17 sierpnia – 30 września 2021r. do godz. 23:59 
1.4. Firma Stovaris zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu określonego w punkcie 1.3. 

 
2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejsze zasady i warunki (dalej – „Regulamin 
konkursu”). 
2.2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie osoby fizyczne (osoby które 
ukończyły 18 rok życia) i prawidłowo wypełniły formularz konkursowy oraz zaakceptowała Regulamin 
konkursu, w wyznaczonym, w punkcie 1.3 Regulaminu konkursu, terminie (dalej wymiennie – 
„Uczestnik konkursu” lub „Uczestnik”). 
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2.3. Konkurs jest ograniczony terytorialnie, dedykowany jest wyłącznie dla osób zamieszkujących 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej (RP). 
2.4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Firmy Stovaris, Partnerów oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział we wdrożeniu oraz prowadzeniu Konkursu. 
2.5. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

 
3. PRACE KONKURSOWE 

3.1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy graficznej w dowolnej technice. Prace muszą 
nawiązywać do tematu konkursu pt. „Rekonstrukcja plakatu filmowego”.  
3.2. W konkursie można wziąć udział tylko jeden raz - każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę 
graficzną (dalej wymiennie „Praca graficzna” lub „Praca”). 
3.3. Prace zgłoszone do konkursu należy przesłać, korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego 

na stronie internetowej: www.stovaris.pl/konkurs-xp-pen-stovaris. Prace konkursowe stworzone 
techniką analogową muszą zostać zdigitalizowane (zeskanowane lub sfotografowane). Format 
nadsyłanych prac .jpg, .png lub .pdf, o rozdzielczości 300 dpi i maksymalnej wielkości 5 MB. 
3.4. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w jakimkolwiek innym konkursie. 
3.5. Zgłaszane Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych 
(dotyczy to w szczególności treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, 
obrażające uczucia innych osób, w tym uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o 
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami 
wyłącznymi np. prawami autorskimi, bez zgody uprawnionych). Ostateczna ocena powyższych 
kryteriów należy do Firmy Stovaris. W przypadku rażącego naruszenia przepisów i norm społecznych, 
Firma Stovaris ma prawo odmówić publikacji przesłanej pracy lub usunąć ją w trakcie trwania 
konkursu, w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, że Praca lub którykolwiek z jej elementów  stanowi 
własność osób trzecich. 

 
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia 
formularza konkursowego publikowanego na stronie internetowej Firmy Stovaris: 

www.stovaris.pl/konkurs-xp-pen-stovaris,  załączając Pracę graficzną, spełniającą wymagania pkt. 
3 niniejszego Regulaminu konkursu. 
4.2. Zgodnie z punktem 3.2 niniejszego Regulaminu zgłoszenia Prac graficznych można dokonać tylko 
jeden raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się przez tą samą osobę skutkować będzie usunięciem 
zgłoszenia oraz wycofaniem z Konkursu wszystkich przypisanych do niej Prac. 
4.3. Każda pojedyncza praca musi posiadać tytuł. 
4.4. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, pseudonim, 
numer telefonu, w innym przypadku praca nie zostanie przyjęta do Konkursu. Laureaci będą musieli 
podać adres do wysyłki nagród, zostaną o to poproszeni po opublikowaniu wyników Konkursu. 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wprowadzone przez Uczestnika 
w Formularzu konkursowym, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu poczty 
elektronicznej e-mail, umożliwiające odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 
4.6. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego oświadcza, iż: 
4.6.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy oraz, że wszystkie osoby 
widniejące na Pracy graficznej wyrażają zgodę na ich publikację, publiczną ekspozycję, 
rozpowszechnienie w formie cyfrowej oraz drukowanej, ewentualne zlicytowanie wydrukowanej kopii 
na rzecz Firmy Stovaris pożytku publicznego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że część lub całość pracy nie 
jest własnością Uczestnika konkursu, zobowiązany jest on do przedstawienia w formie pisemnej zgody 
właściciela praw autorskich do wykorzystania danego elementu w Pracy graficznej. 
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4.6.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich lub podejrzenia, że takie naruszenie 
miało miejsce, Organizator niezwłocznie zbada sprawę (w ciągu 7 dni roboczych od doniesienia / 
otrzymania takiego zgłoszenia). W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości Organizator, usunie i nie 
dopuści Pracy graficznej do Konkursu. 
4.6.3. Uczestnik zobowiązuje się, w razie uchybienia obowiązkom wskazanym w pkt 3.5. oraz 4.6.1 
Regulaminu do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód, które może ponieść Organizator lub 
Partner lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu, z tytułu roszczeń osób trzecich w 
zakresie opisanym w pkt 3.5 oraz wszelkich kosztów, jakie poniesie lub zobowiązany będzie ponieść 
Organizator lub Partner, lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu związane z 
dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów 
zastępstwa procesowego). 
4.6.4. Prawa Uczestnika konkursu do Pracy graficznej nie będą ograniczone przez żadne właściwe 
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także, że żadna taka organizacja nie będzie 
w zakresie objętym niniejszym Regulaminem konkursu zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy 
Stovaris. 
4.6.5. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego Pracy graficznej anonimowo lub opatrzoną 
tzw. „pseudonimem”, lub z podaniem jego imienia i nazwiska. 
4.6.6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo 
licencji (w każdym przypadku z prawem sublicencji) na korzystanie z Pracy graficznej na potrzeby 
realizacji i promocji oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także wydawnictw publikowanych przez 
Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili rozstrzygnięcia konkursu nośnikach, w szczególności 
na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na 
dyskach optycznych i magnetooptycznych, na dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na 
serwerach w chmurze,  

b. nadawanie za pomocą wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w 
sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i 
platformy cyfrowe,  

c. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części każdą techniką znaną w chwili 
rozstrzygnięcia Konkursu,  

d. wprowadzenie do pamięci elektronicznej,  
e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnienie,  
f. wykorzystanie w dowolnych działaniach komunikacyjnych (np. na stronach internetowych, 

profilach w portalach społecznościowych, należących do Organizatora konkursu i/lub 
Partnerów) 

g. publikacja w formie książki, broszury lub e-booka,  
h. publikacja w prasie,  
i. publikacja w Internecie i intranecie,  
j. obrót egzemplarzami nośników w kraju i za granicą,  
k. użyczenie, najem lub dzierżawa nośników, 
l. wykorzystanie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  
m. wykorzystanie w promocjach, reklamach, marketingu produktów i usług,  
n. wykorzystanie przy opracowywaniu nowych produktów i usług,  
o. wykorzystanie do oznaczenia przedsiębiorstwa, produktów i usług, 
p. przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub 

Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, 
q. przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 

5.4. i 5.5. niniejszego Regulaminu. 
 
 
 



 

 

4.7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem 
lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo 
weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia 
Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot 
otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

 
5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH (GRAFICZNYCH) 

5.1. Wszystkie nadesłane Prace graficzne oceniać będzie Jury składające się z reprezentantów Firmy 
Stovaris. 
5.2. Prace będą oceniane przez Jury pod względem artystycznym i technicznym, jak również zgodności 
z tematem i regulaminem Konkursu.  
5.3. Jury oceni wszystkie prace w terminie 6 października 2021, podczas posiedzenia, formułując 
werdykt, który udostępniony zostanie do dnia 15 października 2021 roku na stronie konkursowej oraz 
w profilach Firmy Stovaris w serwisach społecznościowych (Facebook oraz LinkedIn). 
5.4. Ocena prac pod względem zgodności z regulaminem przeprowadzona będzie podczas obrad Jury, 
chyba, że nadesłana praca będzie w ewidentny sposób, naruszała przepisy i normy społeczne lub /i 
była niezgodna z zasadami konkursu, wówczas Organizator skontaktuje się wcześniej z Uczestnikiem 
w celu ustalenia dalszego postepowania. 
5.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników. 
5.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem 
Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę. 

 
6. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

6.1. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody: tablet graficzny XP-Pen 12 Pro i Deco Pro M. 
6.2. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych 
polskich), wówczas zostaną zastosowane mechanizmy zgodne z ustawą o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, dot. opodatkowania nagród zryczałtowaną stawką 10%. W związku z tym Firma 
Stovaris przekaże do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego 
niezbędne informacje oraz środki finansowe związane z pokryciem ww. stawki opodatkowania. 
6.3. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
6.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
6.5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Firma Stovaris 
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-310, przy ul. Staniewickiej 12, NIP: 524-287-71-69. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Sylwestra Pytkowskiego, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem poczty elektronicznej: s.pytkowski@stovaris.pl, lub na adres siedziby 
Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. 
7.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
7.4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców) a także w celach 
marketingowych. 
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7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 
7.6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 
7.7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, adres 
e-mail, numer telefonu. 
7.8. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane: 

a. adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 
b. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
c. data urodzenia, 
d. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

7.9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 
7.10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 
wynikach Konkursu również przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem lub Partnerem w 
jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób. 
7.11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem  
przepisów przewidzianych przepisami prawa z wyłączeniem punktu 7.10. niniejszego regulaminu. 
7.12. Organizator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych 
danych, Firma Stovaris wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o 
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia; utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 
nieprawidłowego dostępu do danych osobowych przesłanych przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych. 

 
8. REKLAMACJE 

8.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 
Konkursem. 
8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację; opis przedmiotu 
reklamacji wraz z uzasadnieniem; adres korespondencyjny. 
8.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Firmy Stovaris. Złożenie reklamacji jest 
warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora. 
8.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni 
roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym. 
8.5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
8.6. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego niniejszego Konkursu decyzja Firmy Stovaris 
będzie ostateczna i wiążąca pod każdym względem. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.stovaris.pl/konkurs-xp-pen-stovaris.   
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie 
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
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9.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 
9.4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego 
udostępnienia zdjęć, stanowią jedynie świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji 
na korzystanie ze zdjęcia, a Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu. 
9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie ze strony internetowej 
Organizatora konkursu; skutki nieprawidłowego korzystania ze strony internetowej Organizatora przez 
Uczestników Konkursu; utratę treści zamieszczonych przez Uczestników oraz wynikające z tego 
ewentualne szkody materialne; przerwy w dostępie do strony internetowej Firmy Stovaris. 
9.6. Z chwilą nadesłania przez Uczestnika Pracy graficznej, Organizator nabywa nieodpłatnie, 
nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencję z prawem sublicencji. 
9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie, tj. 17 sierpnia 2021 r. 
9.8. Uznaje się, że Uczestnik wysyłając Formularz konkursowy akceptuje niniejszy Regulamin konkursu. 
9.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
9.10. Firma Stovaris zastrzega sobie prawo do zmiany lub wcześniejszego zakończenia Konkursu, 
w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego informowania stron trzecich. 
9.11. Firma Stovaris zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który naruszy warunki 
niniejszego Regulaminu konkursu. 
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