
Regulamin konkursu "Straszna Dynia” 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: ”Straszna Dynia" 

organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-

874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą 

NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptację jego postanowień. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas technikum TEB Edukacja. 

 

§2 

Warunki konkursu 

1. Konkurs jest w dniu 30.10.2019 roku.  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi: 

a) zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej 

www.technikum.pl. 

b) w wyznaczonym terminie przynieść do sekretariatu szkoły straszną dynie, przygotowaną 

przez jednego ucznia lub w grupach maksymalnie cztero-osobowych.  

która została zmodyfikowana poprzez przyozdobienie jej, wycinanie w niej otworów, itp. 

c) Praca konkursowa nie może być antyreklamą, nie może zawierać wulgaryzmów, nie może 

nikogo obrażać. 

3. Konkurs składa się z następujących etapów: 

. 

a. etap l uczeń przynosi do sekretariatu swojej szkoły wykonaną przez siebie pracę 

30.10.2019 roku. Praca ta musi być podpisana, np. poprzez przyklejenie do niej 

karteczki z danymi umożliwiającymi identyfikację autora. 

b. etap II polega na wskazaniu przez jury trzech najlepiej wykonanych dyń 

halloweenowych oraz przyznaniu nagród, zgodnie z § 3 ust. 1.  

 

§3 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Nagrodami w konkursie są: 
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za  I, II i III miejsce – bilety dla wszystkich Laureatów na dowolnie wybrany film w kinie, który 

swoją projekcję będzie miał do końca listopada 2019 r. 

2. Nagrody zostaną przekazane przez sekretariat szkoły. 

3. Nagrodę przydzieli jury poprzez wskazanie, które trzy dynie okazały się najlepiej wykonane 

lub najstraszniejsze. Jury dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie 

wyboru Laureatów.  

4. Decyzja jury zapada większością głosów członków jury i jest ostateczna. 

Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani na ekwiwalent pieniężny. 

5. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 06.11 2019 r, do 

dnia 12.11. 2019 r.  

 

§4 

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury. 

2. W skład jury wchodzą: Karolina Ciura, Mateusz Orzełek, Jolanta Popińska 

3. Do zadań jury należy w szczególności: 

a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie 

b) wybór laureatów konkursu. 

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Surowym możliwy jest za pośrednictwem email: 

iod@teb-edukacja.pl. 

4. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora 

są: imię i nazwisko uczestnika. Wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach 

realizacji niniejszego Konkursu.  
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5. Dane osobowe przetwarzane będą: 

W CELACH NA PODSTAWIE PRZEZ OKRES 

Przeprowadzenia 

konkursu, 

promowania 

organizatora oraz 

wydania nagród. 

 

 

Regulaminu 

konkursu 

Dane osobowe 

Uczestników oraz 

Laureatów będą 

przetwarzane przez 

Organizatora przez 

okres niezbędny do 

przeprowadzenia 

Konkursu, rozpatrzenia 

reklamacji oraz 

dochodzenia i obrony 

roszczeń, tj. przez 3 lata 

od zakończenia 

Konkursu. 

 

6. Administrator może przetwarzać również dane osobowe innym podmiotom, które realizują określone 

czynności w imieniu i na jego rzecz, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy powierzenia, 

np. dostawcy usług, innym podmiotom biorącym udział w obsłudze Konkursu. 

7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

c) prawo do przenoszenia danych, a także  

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza strefę EOG. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia 

uaktualnionego tekstu Regulaminu w sekretariacie szkoły i pozostaje bez wpływu na nabyte 



już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści 

Regulaminu.  

2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się 

Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach 

określonych w nowym brzmieniu Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu 

cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w 

konkursie. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 roku. 

 

 

 


