
Regulamin konkursu "SPOSOBY NA UPAŁY” 

 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: „SPOSOBY NA UPAŁY” 

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. 

 

§2 

Warunki konkursu 

1. Konkurs trwa od 23.07.2021 roku do 5.08.2021 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 okresie trwania konkursu mieć status ucznia w jednym z techników TEB Edukacja w 

całej Polsce  

c. lub podpisaną naukę o kształcenie (dla kandydatów rozpoczynających kształcenie) / w 

dniu 5 sierpnia 2021 r. znajdować się na liście przyjętych do TEB Technikum w 

dowolnym mieście 

3. Konkurs składa się z następujących etapów: 

a. etap I polega na wykonaniu przez uczestnika konkursu oraz zamieszeniu zdjęcia lub 

serii zdjęć (max 5) nawiązującego do tematyki konkursu „SPOSOBY NA UPAŁY” na 

koncie uczestnika konkursu w serwisie Instagram w terminie od 23.07.2021 roku do 

5.08.2021 roku do godziny 23:59. 

- poprzez zdjęcie rozumie się fotografię wykonaną przez uczestnika konkursu, profil 

uczestnika musi być publiczny, aby zgłoszone zdjęcie dało się odszukać w serwisie 

Instagram poprzez zamieszczone hashtagi, bez konieczności posiadania konta, 

- zdjęcie musi być oznaczone dwoma hashtagami #tebwakacje oraz #tebtechnikum 

- zdjęcie musi obrazować zadanie konkursowe: „Sposoby na upały” 

b. etap II polega na wyborze przez Komisję Konkursową do 6.08.2021 r. dwudziestu 

najlepszych zgłoszeń według kryteriów określonych w § 3 ust. 3.  oraz przyznane 

nagród. 

4. Oznaczając zdjęcia hashtagami wskazanymi w pkt. 3 lit. a regulaminu Uczestnik oświadcza, że 

jest autorem tych zdjęć. Na uczestniku ciąży obowiązek uzyskania zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku od osoby utrwalonej na zdjęciu.  

http://www.technikum.pl/


 

 

§3 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Nagrodami w konkursie są: 

• I miejsce – Karta prepaid do sklepu Empik o łącznej wartości 200 zł brutto (słownie 

dwieście złotych 00/100 brutto) oraz ręczniki szybkoschnące oraz inne gadżety TEB 

Technikum (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) 

 

• II miejsce - Karta prepaid do sklepu Empik o łącznej wartości 150 zł brutto (słownie sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto) oraz ręczniki szybkoschnące oraz inne gadżety TEB 

Technikum (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) 

 

• III miejsce - Karta prepaid do sklepu Empik o łącznej wartości 100 zł brutto (słownie  

sto złotych 00/100 brutto) oraz ręczniki szybkoschnące oraz inne gadżety TEB 

Technikum (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) 

 

• IV - XV miejsce - ręczniki szybkoschnące oraz inne gadżety TEB Technikum / TEB 

Edukacja o wartości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) 

 

2. Nagroda jest przyznana przez Komisję Konkursową. 

3. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najciekawszych, pomysłowych jej 

zdaniem prac, oceniając twórcze i artystyczne podejście do tematu oraz zgodność zgłoszeń z 

tematyką Konkursu.  

4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru 

Zwycięzców.  

5. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania. W celu ustalenia 

szczegółów organizacyjnych dotyczących wydania nagrody organizator skontaktuje się z 

laureatami konkursu za pośrednictwem Instagrama.  

6. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane 

celem wystawienia dokumentów podatkowych.  

7. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.technikum.pl 

oraz serwisie Instagram max dnia 6.08.2021 roku poprzez opublikowanie nazwy konta 

Instagram, na którym umieszczono zdjęcie, na co uczestnicy biorąc udział w konkursie 

wyrażają zgodę.  

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.  

9. Nagrodę można zdobyć tylko raz.  

10. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną dostarczone do siedziby Szkoły TEB Edukacja w 

terminie do 20.08.2021 r. i będą do odebrania w sekretariacie szkoły 

11. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora.  

http://www.technikum.pl/


§4 

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Anna Klimaszewska, Adrian Gołuch, Karolina Foss. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie 

b) wybór laureata konkursu. 

 

 

§5  

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

Organizatora konkursu 

2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i 

powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty 

otrzymania reklamacji 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

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

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

konkursie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2021 roku. 

 


