!
!
!
Regulamin konkursu „Dobre Ferie”
!
§ 1. Postanowienia ogólne
!
!

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „Dobre Ferie” (dalej „Konkurs”).

!
!

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Szkoła na Widelcu z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Maklakiewicza 14 (dalej „Organizator”).

!
!

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu
cywilnego.

!

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 12.01. 2021 r. do dnia
16.01.2021 do godz. 19.00

!

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub
Instagram. Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook, Inc.

!
!

5. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę
na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z
organizowanym Konkursem.

!
!

6. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem portalu Facebook na proﬁlu
Fundacji szkoła na Widelcu pod adresem https://www.facebook.com/
Szkola.na.widelcu zwanej dalej “Fanpage”.

!
!
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
!

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby ﬁzyczne, stale zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”) oraz są pełnoletnie lub posiada zgodę
przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz nie są w żaden sposób
osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, zapoznały się z
Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia i wykonały Zadanie
Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej

stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku
późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do
dochodzenia jej zwrotu.

!
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
!
!
§ 3. Zadanie Konkursowe
!
!

1.Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe w
komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage Fundacji Szkoła
na Widelcu.

!
!

2. Możliwość zgłoszenia do Konkursu zostanie uruchomiona w dniu 12.01.2021 i
będzie trwała do dnia 16.01.2021 do godz. 19.00

!
!

3. Prace Konkursowe będą oceniane przez 2 osobowe jury złożone z przedstawicieli
Organizatora, które wyłoni 1 zwycięską pracę. Jury oceniać będzie zgodność z
tematem konkursowym i kreatywność.

!
!

4. Lista laureatów wyłonionych spośród osób, zgłoszonych do Konkursu zostanie
ogłoszona w dniu 18.01.2021.

!
!

5. Uczestnik może skomentować post tylko jeden raz. Kolejne komentarze nie będą
liczone podczas typowania zwycięzców (pomijane).

!
!

6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako napisanie komentarza pod
postem konkursowym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

!
!

7. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym
zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich
jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.

!
!

8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

!
!
§ 4. Nagrody w Konkursie
!

!

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę (dalej: "Nagroda"). Nagroda to: fartuch
dziecięcy, książka „Smakologia” i zestaw tatuaży dla dzieci.

!
!

2. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.

!
!

3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe
niezbędne do wydania Nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, numer PESEL najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od
momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. Uczestnik Konkursu,
powiadomiony o wygranej powinien przesłać wyżej wymienione dane na następujący
adres e-mail: k.pieczynska@szkolanawidelcu.pl Jednocześnie każdy Laureat wyraża
zgodę na opublikowanie wyników Konkursu wraz z podaniem jego imienia i nazwiska
na Fanpage’u o którym mowa w § 1 ust. 10.

!
!

4. Organizator informuje ,że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o
których mowa w §4 ust.3 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub
nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się
niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

!
!

5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na
ekwiwalent pieniężny.

!
!

6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden
ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

!
!
§ 5. Reklamacje
!
!

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania
Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu na piśmie listem
poleconym, kurierem lub osobiście, na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na
adres k.pieczynska@szkolanawidelcu.pl

!
!

2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a
także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

!
!

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację
zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od
sposobu złożenia reklamacji.

!
!

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie
ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze
postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

!
!
§ 7. Dane osobowe
!
!

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Szkoła na
Widelcu.

!
!

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i skarg.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania
Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.

!
!

3. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

!
!

4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

!
!

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w celu
poinformowania o wynikach Konkursu w formie posta na Fanpage’u, o którym mowa
w § 1 ust. 10.

!
!

6. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez Administratora
danych osobowych przez okres niezbędny do celów podatkowych oraz
rozpatrywania reklamacji.

!
!
§ 8. Postanowienia końcowe
!
!

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na funpage’u
Fundacji Szkoła na Widelcu.

!

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

!
!

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla Organizatora.

