REGULAMIN KONKURSU „Powrót do nauki!”
§1
ORGANIZACJA KONKURSU
1. „Organizator” – organizatorem Konkursu „Powrót do nauki!” Koedu sp. z o.o. ul.
Milionowa 21, 93-105 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000408587, wysokość kapitału zakładowego: 56. 000,00 zł,
REGON: 101347091, NIP: 729-270-10-19
2. Obsługę Konkursu, w imieniu i na rzecz Organizatora zapewnia Note Interactive
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (kod pocztowy: 50-227), ul. Kleczkowska 45,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000448643, NIP: PL 8992741174,
Regon: 022063532 – zwana dalej Koordynatorem.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która przystępuje do udziału w Konkursie na zasadach
niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne
z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie
przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z
Konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu
społecznościowego „Facebook”.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook.
Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za
przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez
Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi serwisu Facebook.
Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem
będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook.
4. Konkurs trwa od godz. 10:00 w dniu 3.09.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny
23:59.
5. Prace zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o nagrody konkursowe.
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”) posiadające konto
osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu
Facebook (zwane dalej: „Kontem”) oraz posiadające status Słuchacza (są wpisane na
listę słuchaczy w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) w jednostce bądź jednostkach
systemu oświaty w postaci szkoły bądź szkół ponadpodstawowych, dla których
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Organizator jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2021/2022 i które są
związane z Organizatorem umową o świadczenie usług oświatowych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator
stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej
Nagrody w Konkursie.
Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta i może
zgłosić wyłącznie jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Uczestnik zobowiązuje się, że materiał konkursowy przesłany przez Uczestnika:
a) będzie wynikiem wyłącznie osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie będzie zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych
z prawem, nie będzie zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów produktów, z wyłączeniem produktów dystrybuowanych przez
Organizatora,
c) nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą
przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych
warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
§4
ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

1. Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem oficjalnej strony Żak Szkoła
w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/ZakSzkolaPL
("Strona").
2. Uczestnik celem udziału w konkursie winien wykonać zadanie konkursowe.
3. Zadaniem konkursowym (dalej: ”Zadanie”) Uczestnika, który chce ubiegać się o
nagrodę jest zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza ze zdjęciem
w odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Powrót do nauki! Pokaż jak uczysz się
w Żaku lub jak przygotowujesz do nauki w naszej szkole!”
4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś
prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające
godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także
zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do
produktów i usług oferowanych przez Organizatora zostaną z niej usunięte.
5. Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie zgłoszenia
wystawione w regulaminowym czasie określonym w § 2 punkt 4 niniejszego
Regulaminu.
6. Laureatami konkursu zostanie łącznie 6 osób, których zgłoszenia uzyskają największą
liczbę reakcji pod publikacją konkursową.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac,
które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§5
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. W Konkursie zostaną przyznane przez Organizatora 3 nagrody główne oraz 3 nagrody
dodatkowe.
2. Nagrodami głównymi w konkursie są:
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a) I miejsce: głośnik sieciowy z asystentem 1 szt. – wartość 1 sztuki 897 zł brutto;
b) II miejsce: czytnik e-book 1 szt. – wartość 1 sztuki 549,99 zł brutto;
c) III miejsce: słuchawki douszne bezprzewodowe 1 szt. – wartość 1 sztuki 349,99 zł
brutto.
3. Nagrodami dodatkowymi w konkursie są 3 zestawy składające się z:
a) kubek bambusowy 1 szt – wartość 1 sztuki 30,07 zł brutto;
b) długopis 1 szt – wartość 1 sztuki 5,56 zł brutto;
c) trójkątny zakreślacz 1 szt – wartość 1 sztuki 4,87 zł brutto;
d) notes A5 1 szt – wartość 1 sztuki 15,00 brutto.
4. W stosunku do każdej nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną będącą
równowartością podatku od łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej, o którym
mowa w § 5 ust. 7.
5. Łączna wartość nagród wynosi 1 963,48 zł brutto.
6. Przedmiotowe nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora przy
wydawaniu nagrody.
7. Od nagród wskazanych w niniejszym regulaminie Organizator pobierze podatek w
wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.).
8. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany nagród na nagrody innego rodzaju, ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma
prawa do przeniesienia prawa do nagród na osoby trzecie.
9. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od
Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn
wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.
10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator
zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród
wymienionych wyżej.
11. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do
nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu.
§6
PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje o wygranej w komentarzu pod
postem konkursowym na swoim profilu w serwisie Facebook w terminie 5 dni roboczych
od dnia zakończenia konkursu.
2. Laureat zostanie poproszony o wysłanie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook, a
następnie podanie tą samą drogą danych adresowych (imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, telefon kontaktowy) niezbędnych w celu dostarczenia Nagrody.
3. Nagroda zostanie dostarczona do oddziału Szkoły Żak najbliższego miejscu
zamieszkania Laureata.
4. Nienadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego
regulaminu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1
powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru
Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.
5. Koordynator zobowiązuje się do wysłania do oddziału Szkoły Żak najbliższego miejscu
zamieszkania Laureata zdobytej przez niego nagrody w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
danych teleadresowych zgodnie z ust. 2 powyżej.
6. Laureat wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu wykonania zdjęcia przez
Organizatora z odbioru nagrody oraz umieszczenia go w serwisie społecznościowym
Facebook na Stronie: https://www.facebook.com/ZakSzkolaPL
7. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone
w czasie rozpowszechnianie mego wizerunku utrwalonego na zdjęciu, o którym mowa
w ust. 6 powyżej. Wyrażona zgoda obejmuje w szczególności nieodpłatne i
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nieograniczone w czasie publikowanie i rozpowszechnianie w/w wizerunku na
wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności przy pomocy video, internetu,
magazynów, gazet i wszelkich innych nośników, we wszelkich celach, w tym w celach
promocyjnych. Oświadczam przy tym, że wyrażam jednocześnie zgodę na nieodpłatne
i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie przesłanych zdjęć w celu wzięcia udziału
w konkursie, w tym wyrażam zgodę na rozpowszechnienie i publikację mojego
wizerunku, o ile jest ujawniony na tych zdjęciach, na zasadach opisanych jak powyżej,
na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na stronach internetowych i
profilach na portalach społecznościowych Organizatora, w tym w materiałach
dotyczących Konkursu lub materiałach promocyjnych.
8. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe
prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, następuje na
czas nieokreślony. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, na
Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego
prawa zależnego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie o
prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (t. jedn. Dz. U.
2006 Nr 90 poz. 631), a w tym w szczególności:
a) prawa do utrwalania,
b) przeniesienia na inną technikę,
c) przenoszenia na rzecz osób trzecich,
d) kopiowania i rozpowszechniania,
e) wprowadzenia do obrotu,
f) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w trakcie trwania Konkursu
technikami,
g) wprowadzania do pamięci komputera,
h) wykorzystania w działalności reklamowej,
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone
z przyczyn niezależnych od niego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku
uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku
stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub
podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach,
w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z
uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność
spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych
zgłoszeń.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenia uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm
Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą
brały udziału w Konkursie.
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 nagrody
w związku z prowadzeniem Konkursu.
7. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Laureata. Jeżeli próba
doręczenia okaże się nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,
w szczególności w przypadku podania błędnego adresu przez Laureata lub nieodebrania
przesyłki przez Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody.
§8
Strona

4z6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator
powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą: 1 osoba
reprezentująca Organizatora i dwie osoby reprezentujące Koordynatora (zwana dalej:
„Komisją”).
2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Koordynatora wskazany w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na
zkrutul@biggerb.pl.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w § 8 ust. 2
3 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię, nazwisko,
wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu oraz dopisku „Dział Obsługi
Klienta”, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie
terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
5. Uczestnik o decyzji Koordynatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą
e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji.
§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych laureata jest KOEDU Sp. Z o.o. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Milionowej 21 (kod: 93-105 Łódź) oraz Note Interactive
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (kod pocztowy: 50-227), ul. Kleczkowska 45.
Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wysłanie korespondencji na adres
wskazany powyżej lub kontakt telefoniczny: 501 001 157.
2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu
e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego,
wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do zwycięzcy.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z regulaminem
(w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest
realizacja Konkursu, który stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora oraz
udokumentowanie wydania nagród na potrzeby podatkowe.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
6. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
w Konkursie.
7. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po
zakończeniu Konkursu Twoje dane mogą być w niezbędnym zakresie przechowywane
do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu
przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w
Konkursie.
8. Informujemy również, że:
a) masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) ponadto masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie
uzasadnionym interesie administratora.
c) Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo, możesz
wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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d) Twoje dane osobowe zostaną przekazywane Koordynatorowi przetwarzającemu
dane na zlecenie KOEDU sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 92-316 Łódź, w związku z
koniecznością realizacji Konkursu.
e) Kontakt z inspektorem danych osobowych KOEDU sp. z o.o. możliwy jest za
pośrednictwem administratora danych osobowych (KOEDU sp. z o.o.) bądź
bezpośrednio przy pomocy poczty elektronicznej skierowanej na adres:
iod@zak.edu.pl
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych,
o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.
3. Regulamin przechowywany będzie w siedzibie Organizatora przez okres 1 roku od dnia
zakończenia Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2021 r.
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