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Regulamin konkursu „MÓJ WYMARZONY PRZEDMIOT W SZKOLE”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: „MÓJ WYMARZONY
PRZEDMIOT W SZKOLE” 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.
Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptację jego postanowień.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem konkursu jest:
a. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno- zawodowej.
b. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez przygotowanie treści pracy
konkursowej.

§2
Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
a. zapoznać się z treścią tego regulaminu
b. w okresie trwania konkursu złożyć podanie o przyjęcie do Technikum TEB Edukacja w
Ostrowie Wielkopolskim na dowolny kierunek
§3
Warunki konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 15.07.2021 do 15.08.2021 r.
2. Konkurs polega na napisaniu wypowiedzi na temat: „Jaki byłby twój wymarzony,
niestandardowy przedmiot lekcyjny w szkole?” i umieszczeniu jej w komentarzu pod grafiką
konkursową na fanpage’u https://www.facebook.com/TechnikumTEBOstrowWlkp
3. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie przez TEB Edukacja sp. z o.o. zgłoszonej przez siebie pracy (czyli
zaproponowanych tekstów) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych
związanych z działalnością TEB Edukacja sp. z o.o., w tym jej ofertą handlową i to bez
ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, bez
każdorazowego potwierdzania tej zgody. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,
w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty
telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie, przy wykorzystaniu form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, które to publikacje w żaden
sposób nie będą zawierały treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa,
dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
a. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz
złożonych oświadczeń;
b. Praca konkursowa nie może zawierać treści niecenzuralnych;
c. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych
osobowych, jeżeli zostanie laureatem konkursu, na stronie internetowej
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www.technikum.pl oraz na oficjalnych kanałach społecznościowych wszystkich TEB
Techników takich jak Facebook i Instagram;
d. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymogów określonych w regulaminie;
e. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej
pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
majątkowe i osobiste;
f. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują
prawa i roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że
zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób
trzecich;
4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w
dowolnym – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, utrwalanie i
zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
Wydawanie (publikowanie)i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w
inny sposób. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia
lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne
oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do
standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za
pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania
za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania
nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu. Wprowadzanie do obrotu,
rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
5. Jeżeli oświadczenia o których mowa powyżej w ust. 3 lit. e okażą się niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym i w związku z tym skierowane zostaną wobec Organizatora
ewentualne roszczenia osób trzecich, osoba, która zgłosiła pracę konkursową, ponosi
odpowiedzialność z tego tytułu oraz zwróci Organizatorowi wszystkie związane z tymi
uzasadnionymi roszczeniami koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez
Organizatora.
6. Uczestnik oświadcza również, że będąc autorem pracy konkursowej zobowiązuje się nie
wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w zakresie oznaczenia pracy jego
autorstwem.
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§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najciekawszych, pomysłowych jej
zdaniem prac, oceniając twórcze podejście do tematu oraz zgodność zgłoszeń z tematyką
Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru
Zwycięzców.
3. Komisja konkursowa Przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
• pomysłowość i oryginalność wypowiedzi,
• realizację tematu wypowiedzi, argumentację, kompozycję tekstu, styl, interpunkcję,
ortografię.
4. Nagrodami w konkursie są:
• I miejsce - Elektryczna deskorolka SKYMASTER Wheels 7 Evo Smart Lime green o
wartości 538 zł (pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100)
• II miejsce - Słuchawki HUAWEI FreeBuds 4i Biały / Czarny / Czerwony o wartości 299
zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
• III miejsce - Słuchawki bezprzewodowe CREATIVE Outlier Air Sports o wartości 199 zł
brutto (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
5. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie
www.technikum.pl/miasta/ostrow-wlkp/aktualnosci oraz w serwisie Facebook
https://www.facebook.com/TechnikumTEBOstrowWlkp maksymalnie do dnia 3.09.2021 r.
poprzez osobny post z informacją o rozwiązaniu konkursu, a także w postaci komentarza pod
nagrodzonym zgłoszeniem.
6. Warunkiem przekazania nagrody są:
a) Posiadanie statusu ucznia Technikum TEB Edukacja w dniu wydania nagrody
b) Podpisana przez rodziców / opiekunów prawnych umowa o kształcenie w
Technikum TEB Edukacja do dnia 30 sierpnia 2021 r.
c) pisemne poświadczenie otrzymania nagrody.
7. Nagrody zostaną wydane pomiędzy 1 a 15 października 2021 r. W celu ustalenia szczegółów
organizacyjnych dotyczących wydania nagrody organizator skontaktuje się z laureatami
konkursu za pośrednictwem emaila lub telefonu. Laureaci nagród będą mogli je odebrać w
sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrodę można zdobyć tylko raz.
10. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora.
11. Jury dopuszcza możliwość nieprzyznania nagród w Konkursie, jeśli zgłoszone prace nie spełnią
wymogów Konkursu.
12. W razie gdyby podany model nagrody został wycofany ze sprzedaży, Organizator konkursu
zobowiązuje się zakupić podobny w cenie nie niższej niż wskazana na dzień 15 lipca cena
oryginalnej nagrody.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie dodatkowy tydzień na poinformowanie uczestników o
wynikach konkursu w razie bliżej nieokreślonego problemu, ale o takim przesunięciu terminu
ogłoszenia
wyników,
Organizator
poinformuje
poprzez
stronę
www.technikum.pl/miasta/ostrow-wlkp/aktualnosci
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§5
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora Oddziału Emilię Wrubińską.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Emilia Wrubińska, Anna Klimaszewska, Adrian Gołuch.
3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
b. wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników zdjęć.
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§6
Przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie.
Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@tebedukacja.pl.
Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez
Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, szkoła do której uczęszcza, miasto, telefon,
adres e-mail.
Dane osobowe przetwarzane będą:
W CELACH
NA PODSTAWIE
PRZEZ OKRES

Przeprowadzenia konkursu,
promowania organizatora oraz
wydania nagród

Regulaminu
konkursu

3 lat liczonych od dnia 1 stycznia
roku następującego po dacie
przystąpienia do konkursu

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym
je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
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. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
10. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do
uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie
nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.
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§7
Podatki
1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości
Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody
zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W
takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona
zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10%
zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
3. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek
zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres
Organizatora konkursu. 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.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty
otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
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§9
Postanowienia końcowe
Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptację jego postanowień.
Technikum TEB Edukacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie
Organizatora pod adresem: www.technikum.pl/miasto/ostrow-wlkp. Zmiana regulaminu nie
może naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie,
a każdemu Uczestnikowi, który nie zgadza się ze zmianami w regulaminie przysługuje prawo
do zrezygnowania z udziału w konkursie i wycofania swojej pracy.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: ostrow@tebedukacja.pl
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia
Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z
działaniem serwisu Facebook.
Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu
cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie
mają zapisy Kodeksu Cywilnego.
Uczestnik konkursu zwalnia z jakichkolwiek roszczeń serwis Facebook i Instagram. Konkurs nie
jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i
Instagram ani z nim związany.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2021
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