REGULAMIN KONKURSU
„Wakacje odkrywców”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Wakacje odkrywców” (dalej „Konkurs”) jest Niepubliczne
Przedszkole i Szkoła SOKRATES, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 a, (dalej
„Organizator”).
1. Konkurs jest prowadzony na profilu facebookowym Przedszkola i Szkoły SOKRATES:
https://www.facebook.com/sokrates.szkola.podstawowa/.
2. Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników
Konkursu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie http://szkolasokrates.pl/ .
§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 25 czerwca do 30 sierpnia 2018 roku (dalej „Okres Trwania Konkursu”).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu
z ważnych powodów. Przedłużenie Okresu Trwania Konkursu zostanie podane do
wiadomości
Uczestników
na
stronie
http://szkolasokrates.pl/
oraz
na
https://www.facebook.com/sokrates.szkola.podstawowa/.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do Konkursu mogą przystąpić rodzice dzieci w wieku od 3 do 8 lat, którzy:
a. akceptują zasady określone w niniejszym Regulaminie;
b. zamieszczą pracę konkursową o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu (dalej
„Praca Konkursowa”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Każdy Uczestnik może tylko 1 (jeden) raz wziąć udział w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in.
osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem
posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie
oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz
zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 922 z późn. zm.). Zgoda taka wymagana jest
jako załącznik do pracy konkursowej.
§ 4 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika przy udziale dziecka Pracy Konkursowej
– zdjęcia wyprawy wakacyjnej oraz zamieszczeniu zdjęcia w komentarzu pod postem
konkursowym na https://www.facebook.com/sokrates.szkola.podstawowa/. Do zdjęcia
należy dołączyć komentarz. Komentarz może dotyczyć okoliczności wykonania zdjęcia lub
być cytatem z wypowiedzi dziecka na temat wykonanej fotografii.

2. W przypadku, gdy na zdjęciu stanowiącym Pracę Konkursową znajdzie się wizerunek
osób fizycznych Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie tego wizerunku przez
Organizatora. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich znajdujących się na
zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku również przez Organizatora.
3. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących
Konkursu.
§ 5 ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, których Praca Konkursowa zdobyła największą
liczbę polubień.
2. Konkurs przewiduje zdobycie 10 nagród w postaci bonów do Empiku o wartości 30 zł
każdy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród, nieokreślonych
w niniejszym Regulaminie.

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 3 września 2018 roku. Organizator poinformuje
Zwycięzców Konkursu o przyznaniu Nagród poprzez wysłanie wiadomości na facebookową
skrzynkę odbiorczą.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest odpowiedź na wysłaną wiadomość o przyznaniu
Nagrody w terminie do 2 dni od otrzymania wiadomości. W przypadku braku odpowiedzi
nagroda przechodzi na kolejne dziecko z największą liczbą polubień pracy konkursowej.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz
zwycięskich prac na stronie internetowej i profilu facebookowym Organizatora, na co
Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
§ 8 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni
zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu (dalej Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także
dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia
Wyników Konkursu.
4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Szkoła Podstawowa
Sokrates, ul. Zakopiańska 37 a, 80-142 Gdańsk. Reklamacje otrzymane po upływie
wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu
reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator.
6. Organizator rozpatrując Reklamacje, stosuje w szczególności postanowienia niniejszego
Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora, nie później jednak niż do 30 września 2018.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://szkolasokrates.pl/.
2. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia
przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem
praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy
Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia
na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i
pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie
Organizatora.
3. Uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

