Regulamin Programu i Konkursu dla Klas I-III Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli
z dnia 19.11.2021 r.
„Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

1.

SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

1.1.

Beneficjenci Konkursu – Szkoła lub Przedszkole reprezentowane przez Laureata Nagrody, w przypadku
przyznania Laureatowi Nagrody oraz poszczególni członkowie Grupy lub Klasy, w przypadku
przyznania Laureatowi Wyróżnienia.

1.2.

Czas Trwania Konkursu – okres od dnia 27.09.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 1920.112.2021 r. do
godziny 12:00, w którym przeprowadzany jest Konkurs oraz w którym można przesyłać Zgłoszenia
Konkursowe.

1.3.

Formularz Konkursowy – formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce
„Konkurs”, dostępny dla Opiekuna po utworzeniu Konta i po zalogowaniu się do niego na Stronie
Internetowej Konkursu.

1.4.

Formularz Rejestracyjny - formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu, za
pośrednictwem którego Opiekun dokonuje rejestracji Konta Uczestnika Konkursu, którego jest
Opiekunem.

1.5.

Fundator Nagród – spółka pod firmą Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222483, posługująca się numerem REGON 630303023 oraz NIP
7791011327, o kapitale zakładowym w wysokości 798.214.120,00 zł, w całości wpłaconym, będąca
pomysłodawcą oraz zleceniodawcą przeprowadzenia Konkursu, finansująca i wydająca Nagrody oraz
Wyróżnienia przekazywane w Konkursie.

1.6.

Grupa – dzieci uczęszczające do Przedszkola do tej samej grupy wraz z Opiekunem, wspólnie pracujący
nad realizacją Pracy Konkursowej. Jedno dziecko może być członkiem tylko jednej Grupy.

1.7.

Jury - grupa specjalistów powołanych do rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania Nagród oraz
Wyróżnień, w której skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora Nagród.

1.8.

Klasa – uczniowie uczęszczający do Szkoły – do klasy I – III w ramach tej samej klasy, wraz z ich
Opiekunem, wspólnie pracujący nad realizacją Pracy Konkursowej dla Szkół. Jeden uczeń i Opiekun
mogą być członkiem tylko jednej Klasy.

1.9.

Komisja – powoływana przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz
rozpatrywania reklamacji. Komisja składa się z dwóch osób.

1.10. Konkurs – aktywność z dziedziny nauki dotycząca ochrony środowiska i ekologii, zawierająca
zawierające element rywalizacji, prowadzona przez Organizatora na zasadach wskazanych w
Regulaminie, za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, służąca popularyzacji postaw
proekologicznych, zainteresowania naturą, przybliżeniu piękna polskiej przyrody oraz rozwojowi
umiejętności życia blisko z naturą i w zgodzie z nią.
1.11. Konto – konto Uczestnika Konkursu zarejestrowane na Stronie Internetowej Konkursu, za
pośrednictwem którego Opiekun Uczestnika może dokonać Zgłoszenia Konkursowego oraz uzyskać
dostęp do Programu.
1.12. Laureaci – Klasa lub Grupa, której Praca Konkursowa otrzymała Wyróżnienie lub Nagrodę.
1.13. Moderator Strony Internetowej Konkursu - osoba posiadająca dostęp do narzędzi technicznych
dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie Internetowej Konkursu oraz możliwość
zarządzania Stroną Internetową Konkursu, w tym Kontami, a także zapewniająca wsparcie techniczne
Opiekunom w Czasie Trwania Konkursu.
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1.14. Nagrody – nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, przyznawana Beneficjentom
Konkursu na dowolny cel, który pozwoli Laureatom na odkrywanie magii natury wraz z nagrodą
rzeczową w postaci maskotek Swojaków w ilości odpowiadającej ilości osób Klasie lub Grupie.
1.15. Opiekun - pedagog/nauczyciel wyznaczony przez Szkołę lub Przedszkole, sprawujący z upoważnienia
Szkoły lub Przedszkola opiekę nad Klasą lub Grupą. Jeden pedagog/nauczyciel może sprawować w
ramach Konkursu opiekę tylko nad jedną Klasą lub Grupą.
1.16. Organizator – spółka pod firmą Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka
Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000623947, posługująca się nr NIP:
9512354562, przeprowadzająca czynności z zakresu organizacji Konkursu na zlecenie Fundatora Nagród,
tj. spółki Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie.
1.17. Praca Konkursowa –Praca Konkursowa dla Szkół lub Praca Konkursowa dla Przedszkoli.
1.18. Praca Konkursowa dla Szkół– praca wykonana przez Klasę i Opiekuna Klasy, spełniająca kryteria
wskazane w Regulaminie, składająca się z:
1.18.1. pracy kreatywnej– obejmującej utrwaloną w formie zdjęcia/kolarzu zdjęć wykonaną dowolną
techniką pracę plastyczną wszystkich lub części uczniów danej Klasy, obrazują mapę „małej
ojczyzny”, na której prezentowane jest występowanie regionalnych zwierząt chronionych.
1.18.2. części merytorycznej – obejmującej przygotowany przez Opiekuna opis wykonanej Pracy
Konkursowej dla Szkoły (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).
1.19. Praca Konkursowa dla Przedszkoli – praca wykonana przez Grupę i Opiekuna Grupy, spełniająca
kryteria wskazane w Regulaminie, składająca się z:
1.19.1. pracy kreatywnej– obejmującej utrwalone w formie jednego filmu video wykonanie
artystyczne piosenki opisującej zagrożone gatunki zwierząt, udostępnionej Grupie za
pośrednictwem Konta.
1.19.2. części merytorycznej – obejmującej przygotowany przez Opiekuna Grupy opis wykonanej
Pracy Konkursowej dla Przedszkoli (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).
1.20. Program - skierowany do Szkół oraz Przedszkoli program edukacyjno-naukowy „Szkolne Przygody
Gangu Swojaków”, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i budowania wrażliwości
ekologicznej, przekazywany Uczestnikom Konkursu wraz z materiałami edukacyjnymi do przygotowania
zajęć szkolnych lub przedszkolnych poprzez udostępnienie ich za pośrednictwem Konta.
1.21. Przedszkole – placówka publiczna lub niepubliczna, tj. przedszkole, oddział przedszkolny lub szkoła
podstawowa, w której odbywa się obowiązkowe wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku do lat 6 w
zakresie jej działalności przedszkolnej.
1.22. Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Konkursu, opublikowany na
Stronie Internetowej Konkursu.
1.23. Regulamin Serwisu - zasady funkcjonowania Strony Internetowej Konkursu, dostępne na Stronie
Internetowej Konkursu, w zakładce „Regulaminy”.
1.24. Sekretariat Konkursu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu,
prowadzone pod adresem: Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka Jawna, ul.
Zawojska 36, 02-927 Warszawa, w godzinach 9.00 – 17.00, nr tel.: 512 315 660, adres e-mail:
szkoly@gangswojakow.pl.
1.25. Strona Internetowa Konkursu – strona internetowa znajdująca się pod adresem
www.szkolneprzygodyswojakow.pl dedykowana Konkursowi „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.
1.26. Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna na poziomie podstawowym, znajdująca się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci od lat 6.
1.27. Uczestnicy Konkursu – Grupa lub Klasa.
1.28. Wyróżnienia – wyróżnienia w postaci maskotek Swojaków, w ilości odpowiadającej liczebności Grupy
lub Klasy.
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1.29. Zgłoszenie Konkursowe - dokonane przez Opiekuna Grupy lub Klasy zgłoszenie Pracy Konkursowej
poprzez przesłanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem Formularza Konkursowego.

2.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

2.1.

Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Fundatora Nagród w ramach kampanii „Gang
Swojaków”.

2.2.

Konkurs trwa od dnia 27.09.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 1920.112.2021 r. do godziny 12:00 („Czas
Trwania Konkursu”). W Czasie Trwania Konkursu możliwe jest wypełnienie i wysłanie Formularza
Rejestracyjnego oraz przesłanie Zgłoszenia Konkursowego.

2.3.

Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Strony Internetowej
Konkursu.

2.4.

Celem Konkursu jest popularyzacja postaw proekologicznych oraz zainteresowania naturą, przybliżenie
piękna polskiej przyrody oraz rozwój umiejętności życia w bliskości z naturą i w zgodzie z nią.

2.5.

W Konkursie mogą brać udział jedynie klasy szkół podstawowych (Klasy) i grupy przedszkolne (Grupy)
zgłoszone przez Opiekunów, którzy uprzednio zarejestrowali się na Stronie Internetowej Konkursu za
pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowali Regulamin Serwisu.

2.6.

Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

2.7.

Rezygnacja. Klasa i Grupa za pośrednictwem Opiekuna, a także Szkoła lub Przedszkole mogą w każdej
chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
szkoly@gangswojakow.pl bez obowiązku podawania przyczyn. Skutkiem rezygnacji jest to, że Szkoła
lub Przedszkole lub tylko niektóre zgłoszone Klasy lub Grupy (w zależności od zakresu rezygnacji) nie
biorą udziału w dalszej części Konkursu, a tym samym nie przysługują im ani Nagrody ani Wyróżnienia.
Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres Sekretariatu Konkursu bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail Sekretariatu Konkursu.

2.8.

Przystąpienie Klasy lub Grupy do udziału w Konkursie jest zależne od zaakceptowania postanowień
Regulaminu. Przed przesłaniem Formularza Konkursowego Opiekun, upoważniony przez dyrektora
Szkoły lub Przedszkola, ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego
treści, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Konkursowym. System informatyczny
stosowany na Stronie Internetowej Konkursu uniemożliwia przesłanie Formularza Konkursowego, a tym
samym wzięcie udziału w Konkursie, bez akceptacji treści Regulaminu.

2.9.

Organizator zastrzega prawo wydłużenia terminu nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych z ważnych
przyczyn, w szczególności, lecz niewyłącznie w przypadkach wystąpienia utrudnień w przygotowaniu
Prac Konkursowych związanych z epidemią, zmian organizacyjnych w przeprowadzaniu Konkursu,
przesłania małej ilości Prac Konkursowych (mniejszej niż łączna ilość Nagród i Wyróżnień) w
pierwotnym terminie Czasu Trwania Konkursu.

3.
3.1.

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE - ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunki wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestników:
3.1.1.

Zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień,

3.1.2.

Zapoznanie się z Polityką Prywatności,

3.1.3.

Przygotowanie Pracy Konkursowej,

3.1.4.

Przesłanie kompletnego Zgłoszenia Konkursowego, w Czasie Trwania Konkursu,

3.2.

Każde Zgłoszenie Konkursowe musi przejść pozytywną weryfikację Sekretariatu Konkursu, obejmującą
weryfikację prawidłowości Zgłoszenia Konkursowego oraz warunków formalnych Pracy Konkursowej
pod kątem zgodności z zasadami określonymi dla Pracy Konkursowej w Regulaminie, a w szczególności
zgodności z postanowieniami punktu 4.1-4.8 Regulamin.

3.3.

W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Praca Konkursowa wymaga uzupełnienia lub zmiany w
zakresie formalnym, czyli zgodności z Regulaminem, Moderator Strony Internetowej Konkursu
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skontaktuje się w terminie do 14 dni z Opiekunem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przekazując odpowiednie wskazówki dotyczące kwestii formalnych i umożliwiając
dokonanie ponownego prawidłowego zgłoszenia poprzez ponowne przesłanie Formularza
Konkursowego, z zastrzeżeniem, że wskazówki Moderatora Strony Internetowej mogą nie zostać
przekazane, jeśli termin 14 dni upływa później niż Czas Trwania Konkursu. Zmiany i uzupełnienia nie
mogą być dokonane po upływie Czasu Trwania Konkursu.
3.4.

Opiekun dokonując Zgłoszenia Konkursowego powinien postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi
w Formularzu Konkursowym. Wprowadzenie Pracy Konkursowej do Formularza Konkursowego polega
na załączeniu zdjęć lub filmów (część kreatywna) w odpowiednich formatach do Formularza
Konkursowego oraz wpisaniu stworzonego opisu (część merytoryczna) w miejscu przeznaczonym na
opis oraz wyborze pola „Wyślij”.

3.5.

Zgłoszenia Konkursowe przekazane Organizatorowi w innej formie niż za pośrednictwem Formularza
Konkursowego oraz w innym terminie niż w Czasie Trwania Konkursu, nie będą brane przez Sekretariat
Konkursu oraz Jury pod uwagę.

3.6.

Zdjęcie stanowiące część kreatywną Pracy Konkursowej dla Szkół, powinno być przesłane w formacie
*png lub *jpg o rozmiarze do 4 MB.

3.7.

Film, stanowiący część kreatywną Pracy Konkursowej dla Przedszkoli, powinien być przesłany w
formacie *mov, *mp4, *3gp lub *mkv o rozmiarze do 40 MB oraz nie przekraczać długością 5 minut.

3.8.

Zdjęcia, filmy i teksty załączone do Pracy Konkursowej nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków
wodnych lub napisów i elementów graficznych nałożonych na nie, a także nazw lub znaków towarowych
innych niż Biedronka marek produktów i usług. Użycie w Pracy Konkursowej nazw lub znaków
towarowych marki Biedronka nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne.

3.9.

Zgłoszenie Konkursowe uważa się za przesłane w chwili jego zarejestrowania na serwerze, na którym
znajduje się strona Internetowa Konkursu. Opiekun dokonujący zgłoszenia otrzyma potwierdzenie
przesłania Zgłoszenia Konkursowego w postaci komunikatu wysłanego na podany podczas rejestracji
adres e-mail.

4.

PRACE KONKURSOWE

4.1.

Prace Konkursowe niekompletne lub nieuzupełnione w Czasie Trwania Konkursu nie będą brane pod
uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznawaniu Nagród i Wyróżnień.

4.2.

Praca Konkursowa powinna zawierać zarówno część kreatywną przygotowaną przez dzieci z danej Klasy
lub Grupy, jak i merytoryczną przygotowaną przez Opiekuna.

4.3.

Praca konkursowa dla Szkół NIE MOŻE, pod rygorem wskazanym w punkcie 4.1 Regulaminu,
zawierać wizerunków dzieci/uczniów ani Opiekuna.

4.4.

Praca Konkursowa dla Przedszkoli może zawierać wizerunki dzieci i Opiekuna, pod warunkiem
uzyskania od wszystkich rodziców lub opiekunów praw, których wizerunki zostały udostępnione, zgody
na takie upublicznianie wizerunku oraz nie cofnięcia wskazanej zgody do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

4.5.

Praca Konkursowa NIE MOŻE, pod rygorem pominięcia jej w Konkursie:
4.5.1.

przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub
godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej,

4.5.2.

prezentować treści, które pokazują markę Biedronka lub jakąkolwiek inną markę Fundatora w
negatywnym świetle.

4.5.3.

naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków towarowych oraz innych dóbr prawnie
chronionych osób trzecich, a w szczególności nazw, logotypów, znaków graficznych i słownych
innych marek niż Biedronka.

4.6.

Nie jest dopuszczalne przygotowanie i zgłoszenie do Konkursu jednej i tej samej Pracy Konkursowej
przez kilka Klas lub Grup. W takim przypadku tylko najwcześniej zgłoszona Praca Konkursowa będzie
brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznaniu Nagród i Wyróżnień.

4.7.

W Konkursie nie może brać udziału Praca Konkursowa, która uprzednio była wykorzystana, w całości
lub części, do udziału w innym programie, projekcie lub konkursie (konkursach). Praca Konkursowa,
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która została zgłoszona do udziału w Konkursie lub jej fragmenty, nie mogą być wykorzystane z tytułu
uczestnictwa w innym programie, projekcie lub konkursie (konkursach) zarówno w Czasie Trwania
Konkursu, jak i 2 lata po jego zakończeniu, pod rygorem wskazanym w pkt. 4.1 Regulaminu lub
pozbawienia Laureata prawa do Nagrody lub Wyróżnienia.
4.8.

5.
5.1.

Opiekun może aż do upływu Czasu Trwania Konkursu edytować zgłoszoną Pracę Konkursową. W celu
dokonania zmian, Opiekun powinien zgłosić taką chęć do Sekretariatu Konkursu pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim wypadku Organizator usuwa Pracę Konkursową
znajdującą się w systemie, co umożliwia przesłanie zmienionej lub nowej Pracy Konkursowej. Zmiany
mogą być dokonywane nie później niż przed upływem Czasu Trwania Konkursu.

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA
Przesyłając Pracę Konkursową, Opiekun:
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

działając w imieniu Szkoły lub Przedszkola, na podstawie upoważnienia jej dyrektora,
oświadcza, że:
(a)

nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające z
wewnętrznych regulacji obowiązujących Szkołę lub Przedszkole do tego by Szkoła lub
Przedszkole, w przypadku wygrania przez Klasę lub Grupę w Konkursie, odebrała
Nagrodę dla Szkół lub Przedszkoli, a Szkoła lub Przedszkole jest uprawniona do
odebrania Nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek
podmiotów i organów państwowych lub samorządowych lub podmiotów prywatnych;

(b)

Szkoła lub Przedszkole wyraża zgodę na udział odpowiednio Klasy lub Grupy w
Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz na posługiwanie się nazwą
Szkoły lub Przedszkola na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, opublikowania
informacji o Laureatach (m.in. na Stronie Internetowej Konkursu, na stronach
internetowych Fundatora i innych cyfrowych i tradycyjnych) oraz w informacjach na
temat Konkursu, publikowanych na Stronie Internetowej Konkursu;

oświadcza w imieniu własnym, że:
(a)

jest autorem relacji oraz zdjęć z realizacji zajęć składających się na Pracę Konkursową,
a twórcami lub współtwórcami części artystycznej Pracy Konkursowej są członkowie
Klasy lub Grupy;

(b)

wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów będących częścią kreatywną Pracy
Konkursowej na Stronie Internetowej Konkursu, w zakresie, o którym mowa w punkcie
5.1.1(b) powyżej, ze wskazaniem nazwy Szkoły/Przedszkola i Klasy/Grupy, z
pominięciem imienia i nazwiska Opiekuna jako autora pracy;

(c)

uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci będących autorami części
artystycznej Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów na ich publikację w
zakresie, o którym mowa w punkcie 5.1.1(b) powyżej;

(d)

przesłana Praca Konkursowa załączona do Formularza Konkursowego nie narusza
żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw własności
przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw i dóbr prawnie chronionych;

oświadcza, że:
(a)

udostępnił rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów Klasy/Grupy Regulamin
Konkursu oraz uzyskał zgodę od nich wszystkich na wzięcie przez uczniów
Klasy/Grupy udziału w Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie;

(b)

rodzice lub opiekunowie prawni każdego z uczniów Klasy/Grupy, twórców lub
współtwórców Pracy Konkursowej, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na
korzystanie z pracy autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, tj. do
zgłoszenia Pracy Konkursowej, wyłonienia Laureatów i wyróżnionych w Konkursie
oraz na rozpowszechnianie pracy podopiecznego w tym wraz z pracami innych uczniów
Klasy/Grupy poprzez ich publikację na Stronie Internetowej Konkursu, ze wskazaniem
nazwy Szkoły/Przedszkola i Klasy/Grupy, z pominięciem nazwiska podopiecznego jako
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autora/ współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach archiwalnych oraz
wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na udzielenie przez Opiekuna
działającego w tym zakresie w ich imieniu licencji do Pracy Konkursowej na rzecz
Fundatora Nagród w zakresie korzystania z prac ich podopiecznych będących utworami
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn.zm.), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
w zakresie pól eksploatacji określonych w punkcie 5.1.4 poniżej;
(c)

5.1.4.

5.2.

6.

Rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczniów Grupy, wyrazili w imieniu swoich
podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych na
zdjęciach/filmach video, załączonych do Pracy Konkursowej, w celu zgłoszenia Pracy
Konkursowej do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów;

oświadcza, działając w imieniu własnym, a także w imieniu uczniów Klasy/Grupy w oparciu
o upoważnienie i zgody o których mowa w punkcie 5.1.3 powyżej uzyskane od ich opiekunów
prawnych, że z chwilą przesłania Pracy Konkursowej do Konkursu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, udziela Fundatorowi Nagród niewyłącznej licencji do korzystania z Pracy
Konkursowej lub jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn.zm.) bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
(a)

utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie dowolną techniką
egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, techniką
cyfrową, na nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku
komputerowym,

(b)

digitalizacja,

(c)

wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu rozstrzygnięcia
Konkursu, w celach archiwalnych, w celach marketingowych, rozpowszechniania i
udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,

(d)

wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb
stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z
nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie
technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem,
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Praca Konkursowa nie może obejmować pracy uczniów Klasy lub Grupy, których opiekunowie prawni
nie wyrazili zgód, o których mowa w punkcie 5.1 powyżej.

PRZEPROWADZENIE KONKURSU

6.1.

Konkurs jest jednoetapowy.

6.2.

Jury składa się z 3 osób i sprawuje nadzór merytoryczny i formalny nad przebiegiem Konkursu, a także
dokonuje wyboru Laureatów i przyznania Nagród i Wyróżnień Laureatom.

6.3.

Jury podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.

6.4.

Jury ocenia Prace Konkursowe zawarte w Formularzu Konkursowym jako całość, czyli zarówno część
merytoryczną jak i kreatywną.

6.5.

Jury ocenia Prace Konkursowe dla Szkół przyznając każdej z nich od 1 do 6 punktów w ramach
każdego z poszczególnych kryteriów:
6.5.1.

Zgodność Pracy Konkursowej dla Szkół z tematyką i celem Konkursu,

6.5.2.

Kreatywność oraz widoczny wkład dzieci Klasy, w kreatywną część Pracy Konkursowej dla
Szkół,

6.5.3.

Zaangażowanie oraz wkład uczniów w tworzenie Pracy Konkursowej dla Szkół,

6.5.4.

Wykorzystanie wiedzy zdobytej, dzięki materiałom dostępnym w ramach Programu,
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6.5.5.
6.6.

Nawiązanie do przygód Szkolnego Gangu Swojaków.

Jury ocenia Prace Konkursowe dla Przedszkoli przyznając jej od 1 do 6 punktów w ramach każdego z
poszczególnych kryteriów:
6.6.1.

Zgodność Pracy Konkursowej dla Przedszkoli z tematyką i celem Konkursu,

6.6.2.

Kreatywność przygotowanej pracy,

6.6.3.

Zaangażowanie oraz wkład uczniów w tworzenie części kreatywnej Pracy Konkursowej dla
Przedszkoli,

6.6.4.

Nawiązanie w występie do przygód Szkolnego Gangu Swojaków.

6.7.

Jury dokona wyboru łącznie 460 (słownie: czterysta sześćdziesiąt) Prac Konkursowych ze wszystkich
zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych, które uzyskały najwyższe oceny Jury. Pięć Klas z
najwyżej ocenionymi Pracami Konkursowymi dla Szkół oraz pięć Grup z najwyżej ocenionymi Pracami
Konkursowymi dla Przedszkoli otrzyma Nagrodę, a pozostałe Grupy i Klasy, których Prace Konkursowe
zostały wybrane przez Jury (tj. 450 Prac Konkursowych) otrzymają Wyróżnienie.

6.8.

Lista Laureatów Nagród oraz Wyróżnień zostanie ogłoszona dnia 170.012.20212 r. na Stronie
Internetowej Konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich Klas i Grup i odpowiednio Szkoły i Przedszkola,
w który skład wskazane Klasy i Grupy wchodzą. Opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach
Konkursu telefonicznie i drogą mailową na adres e-mail Szkoły i Opiekuna oraz numer telefonu podany
przez Opiekuna w Formularzu Rejestracyjnym.

7.

NAGRODY KONKURSOWE

7.1.

W Konkursie zostanie przyznanych 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) Wyróżnień oraz 10 (słownie:
dziesięć) Nagród, ufundowanych przez Fundatora Nagród. Nagrody i Wyróżnienia nie podlegają
zamianie na inne nagrody lub wyróżnienia, ani też na ich ekwiwalent pieniężny.

7.2.

Wyróżnienia zostaną przekazane Opiekunom w terminie do dnia 31 28 stycznia lutego 2022 r. na adres
Szkoły lub Przedszkola.

7.3.

Nagrody zostaną przekazane Beneficjentom Konkursu w terminie do dnia 31 28 stycznia lutego 2022 r.
na adres Beneficjenta Konkursu po podaniu przez Beneficjenta Konkursu numeru rachunku bankowego
do przelewu.

8.

PUBLIKACJA PRACY KONKURSOWEJ

8.1.

Praca Konkursowa lub jej fragmenty, może być publikowana przez Organizatora na Stronie Internetowej
Konkursu nie dłużej niż do dnia 19.11.2024 r. Jednakże zdjęcia zawierające wizerunki uczniów lub/i
Opiekuna stanowiące część Pracy Konkursowej nie będą publikowane poza Stroną Internetową Konkursu
przez Organizatora Konkursu.

8.2.

W przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej przez Opiekuna Przedszkolnego (film zawierający
wizerunek dzieci), praca zostanie umieszczona w na Stronie Internetowej Konkursu pod warunkiem
oznaczenia przez Opiekuna zebrania wszystkich zgód Rodziców/Prawnych Opiekunów dzieci na udział
w Konkursie oraz udostępnienie ich wizerunków. W razie wycofania zgody przez Rodziców/Opiekunów
prawnych, Opiekun Przedszkolny niezwłocznie powinien zgłosić się do Sekretariatu Konkursu w celu
usunięcia pracy Konkursowej ze Strony Internetowej Konkursu.

8.3.

Praca Konkursowa może być upubliczniana przez Organizatora Konkursu na Stronie Internetowej
Konkursu w celu ich zaprezentowania szerszej publiczności oraz komunikowania wyników Konkursu.

9.
9.1.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PROWADZENIA KONKURSU
Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu.
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9.2.

Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję składającą się z
dwóch osób.

9.3.

Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

9.4.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w Czasie Trwania Konkursu oraz
w terminie 30 dni od daty przekazania Nagród i Wyróżnień, a w przypadku ich nieotrzymania – 30 dni od
dnia, do którego miały być wysłane.

9.5.

Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej - listem na adres Sekretariatu Konkursu wraz z
dopiskiem na kopercie ,,Reklamacja – Konkurs Szkolne Przygody Gangu Swojaków” lub mailem na
adres szkoly@gangswojakow.pl z tytułem maila „Reklamacja – Konkurs Szkolne Przygody Gangu
Swojaków. Dopiski na kopercie i w tytule maila nie są warunkiem złożenia reklamacji, ale pomagają
przyspieszyć jej rozpoznanie.

10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Opiekunów Klas i Grup wskazane
zostały w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zamieszczonej przy Formularzu
Rejestracyjnym
na
Stronie
Internetowej
Konkursu
oraz
w
Polityce
Prywatności
(w zakresie wykorzystania plików Cookies), zamieszczonej na Stronie Internetowej Konkursu, w stopce
Strony Internetowej Konkursu.
10.2. W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Organizator świadczy na rzecz Szkół, Przedszkoli i
Opiekunów usługi drogą elektroniczną. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zostały
określone w Regulaminie Strony Internetowej Konkursu, zamieszczonym na Stronie Internetowej
Konkursu, w stopce Strony Internetowej Konkursu.

11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
11.2. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne
przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto zmiany
techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej Konkursu, konieczność
dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie
obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w
celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.
11.4. Organizator informuje Uczestników Konkursu o zmianach Regulaminu o których mowa w ust. 5
powyżej, najpóźniej na 7 dni przed jego zmianą, poprzez publikację na Stronie Internetowej Konkursu
wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zgłoszonym do Konkursu Opiekunom Klas i
Grup informacji o zmianie, przynajmniej na 7 dni przed zmianą, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w taki sposób, by Opiekunowie mieli możliwość pobrania dokumentu informującego o
zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące, jeśli
Opiekun nie wypowiedział udziału w Konkursie Klasy lub Grupy w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Opiekunowi Grupy lub Klasy zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą
elektroniczną na adres Sekretariatu Konkursu.
11.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.202115.09.2021 r.
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INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU Z DNIA 19.11.2021 R.

Organizator Konkursu mając na względzie epidemię koronawirusa, wychodząc naprzeciw
sytuacji placówek szkolnych oraz pozaszkolnych wywołanej zmianą organizacji pracy na tryb
zdalny lub wprowadzaniem kwarantann, podjął decyzję o zmianie Regulaminu poprzez
wydłużenie czasu przesyłania Zgłoszeń Konkursowych. Wskazane zmiany są konieczne ze
względu na zmiany organizacji pracy placówek szkolnych oraz pozaszkolnych, które
przyczyniły się do ograniczenia bezpośredniego kontaktu Opiekunów z Uczniami, co w
sposób niewątpliwy wpływa na brak możliwości wykonania Prac Konkursowych w terminie
określonym przez Organizatora Programu.
W związku z powyższym Organizator Programu, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2.9
Regulaminu z dnia 15.09.2021 r., podjął decyzję o przedłużeniu czasu składania Zgłoszeń
Konkursowych, a tym samym przedłużenia Czasu Trwania Konkursu do dnia 20.12.2021 r.
Konsekwencją zmian w zakresie przedłużenia terminu składania Zgłoszeń Konkursowych jest
również zmiana w terminie ogłoszenia Laureatów, które nastąpi w dniu 17.01.2021 r. oraz
zmiana terminu przekazania Nagród Laureatom na dzień 28.02.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy następujące postanowienia:
1.

punkt 1.2 Regulaminu, poprzez zmianę daty z dnia 19.11.2021 r. na dzień 20.12.2021 r.;

2.

punkt 2.2 Regulaminu, poprzez zmianę daty z dnia 19.11.2021 r. na dzień 20.12.2021 r.;

3.

punkt 7.2 Regulaminu, poprzez zmianę daty z dnia 31 stycznia 2022 r. na dzień 28 lutego 2022 r.;

4.

punkt 7.3 Regulaminu, poprzez zmianę daty z dnia 31 stycznia 2022 r. na dzień 28 lutego 2022 r.
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