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Regulamin konkursu TEB_AD 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie TEB_AD,  zwanym 

dalej „konkursem” organizowanym przez 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, zwanym dalej 

„Organizatorem”. 

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

akceptację jego postanowień.  

 

§2 

Uczestnictwo 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status ucznia Technikum TEB 

Edukacja lub ucznia szkół Computer College w Koszalinie w okresie od dnia 

rozpoczęcia konkursu do dnia opublikowania wyników konkursu, tj. od dnia 

23.03.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. Osoba, która w tym okresie straci status ucznia 

zostanie automatycznie wyłączona z udziału w konkursie. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja marki TEB Technikum oraz szkół Computer 

College w Koszalinie na rynku lokalnym poprzez publikowanie wykonanych filmów 

konkursowych.  

 

§3 

Warunki konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 23.03.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. 

2. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: 

konkurs@technikum.pl w terminie od 23.03.2022 r. do dnia 05.04.2022 r.: 

a)  link do przygotowanej pracy lub prac konkursowych. Film/ filmy, z uwagi na 

ograniczenia skrzynki odbiorczej, powinien/powinny zostać wysłany/wysłane poprzez 

wetranfer.com lub umieszczony w chmurze.  

b) skanu podpisanego przez uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  
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c) skanu podpisanego przez osobę, której wizerunek został utrwalony w filmie 

konkursowym (jeżeli osobą tą nie jest uczestnik konkursu) oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Konkurs polega na wykonaniu krótkiego, kreatywnego filmiku w stylu TikTok, 

którego tematem są: 

- zajęcia praktyczne w szkole (np. na kierunku Technik weterynarii), 

- patenty na szybką i efektywną naukę, 

- odpowiedź na pytanie Dlaczego warto uczyć się w TEB Technikum?,  

- #ootd: zestawienie stylizacji – zwykły uczeń vs. uczeń TEB Technikum 

(normalny outfit vs outfit z tebową bluzą i skarpetkami/ normalny outfit vs outfit na 

zajęcia praktyczne w TEB Technikum), 

-#komedia: co mówi Pan/Pani od… – wcielenie się w rolę nauczyciela (w tym także 

przebranie się za nauczyciela) danego przedmiotu i przedstawienie jego 

najpopularniejszych tekstów, 

- dowolny, autorski TikTok na tematy powiązane z TEB Technikum. 

 

Konkurs rozstrzygany będzie w kategorii Indywidualnej, w której uczestnik sam 

odpowiada za nakręcenie materiału, montaż, pomysł, scenariusz, ewentualnie również 

wystąpienie, nagranie dźwięku/ lektora itp. UWAGA: w filmie mogą wystąpić inne 

osoby, jednak nie będą one nagrodzone. 

 

Pod „filmikiem reklamowym” rozumiemy: 

a. obraz od 15 sekund do max. 60 sekund 

b. nakręcony w pionie w formacie 9:16 

c. format mp4, mov. 

Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

d. Nie może zawierać plików dźwiękowych lub graficznych należących do innych 

artystów, z wyjątkiem tych na licencji CC0 lub na licencji TIKTOK 

e. nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać dóbr osobistych 

Organizatora; 

f. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z 

obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez 

treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne; 
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g. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów 

innych niż Organizator; 

h. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku; 

i. nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby 

lub podmiotu trzeciego; 

j. w konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do 

dnia 21 marca 2022 r. nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w 

jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń 

terytorialnych; 

k. organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymogów określonych w regulaminie; 

l. uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem 

nadesłanej pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie majątkowe i osobiste; 

m. 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; 

n. uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie przez TEB Edukacja sp. z o.o. swojego wizerunku (jeżeli 

został on utrwalony na filmie konkursowym) 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 materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w Internecie, 

przy wykorzystaniu form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, a także łączenia wizerunku z wizerunkami innych osób, 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. 

o. uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu 

oraz złożonych oświadczeń: 



4 
 

p. uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego 

danych osobowych (imię, nazwisko, miasto), w tym wizerunku, jeżeli zostanie 

laureatem konkursu, na stronie internetowej www.technikum.pl oraz na Fanpage 

Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja oraz 

instagram.com/technikum_teb_edukacja oraz na koncie Tik Toku który 

prowadzony jest przez TEB Edukacja sp. z o.o. 

 

4. Uczestnik konkursu zgłaszając swój udział w konkursie zgodnie z ust. 2, udziela TEB 

Edukacja sp. z o.o. niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z każdego 

przekazanego filmu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Uczestnik konkursu, w przypadku gdy zostanie jego laureatem, udziela TEB Edukacja 

sp. z o.o. licencji do korzystania z każdego z Utworów przekazanego TEB Edukacja sp. 

z o.o. w ramach konkursu, w celach wykorzystania tych utworów w charakterze 

komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, marketingowym w zakresie następujących 

pól eksploatacji:  

a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską oraz techniką cyfrową,  

b) wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, a także publikacji 

wydawniczych realizowanych na podstawie Utworu lub z jego wykorzystaniem,  

c) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów Utworów do pamięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i 

udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,  

d) przekazywanie lub przesyłanie zapisów strony pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środków i technik,  

e) publiczne nieodpłatne udostępnianie Utworów, w tym w trakcie prezentacji i konferencji 

oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze 

świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług 

interaktywnych,  

f) wykorzystywanie Utworów w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub 

z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Utworów w publikacjach, 

prezentacjach, plakatach, ulotkach lub innych technikach.  

http://www.facebook.com/technikumtebedukacja
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6. Licencja, o której mowa w ust. 5 udzielana jest na czas nieoznaczony i ma charakter 

niewyłączny, nieodpłatny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Organizatora bez 

ograniczeń terytorialnych i obejmuje także prawo do korzystania z Utworów w całości lub 

wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w 

Utworze.  Licencja na korzystanie z Utworów obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub 

zwielokrotniania Utworów osobom trzecim. 

 

 

 

 

§4  

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Ogólnopolska Komisja 

Konkursowa (zwana w Regulaminie: Jury) powołana przez Dyrektora Marketingu.  

2. W skład komisji (Jury) wchodzą: Anna Klimaszewska, Adrian Gołuch, Sława 

Szczepańska-Urbaniak, Jacek Nowacki, Magdalena Skrzydlewska, Zbigniew Klipow, 

Karolina Foss. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:  

a. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.  

b. wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników filmów.  

 

 

 

 

§5  

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

O liczbie przyznanych nagród decyduje Jury na zasadach opisanych w regulaminie – 

każdy wykorzystany film zostaje nagrodzony. 

2. Jury przyzna nagrody rzeczowe za prace konkursowe, które uzyskają od Jury najwyższą 

liczbę punków. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, znaczenie 

przekazu, oryginalność oraz jakość filmików. 
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i. Nagrody: 

Nagroda rzeczowa w postaci karty przedpłaconej (do wyboru sklep Media Markt 

lub Zalando) o wartości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł brutto). 

ii. Maksymalna liczba nagród możliwych do zdobycia przez jedną osobę jest 

nieograniczona, po jednej za każdy nagrodzony w konkursie film. 

iii. Pula nagród jest ograniczona i wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród w 

konkursie. 

iv. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania maksymalnej liczby nagród, 

jeżeli przesłane materiały nie będą spełniały oczekiwań Organizatora. 

v. W przypadku niewybrania sklepu przez Uczestnika konkursu, Organizator 

konkursu zastrzega sobie prawo do dostarczenia wybranej przez Organizatora 

karty/ kart.  

 

3. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie 

www.technikum.pl najpóźniej dnia 24.04.2022 roku. W dniu ogłoszenia wyników 

konkursu nagrodzeni muszą posiadać status ucznia technikum TEB Edukacja.  

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

5. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na stronie 

www.technikum.pl oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja 

www.facebook.com/technikumtebedukacja  

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

w terminie do 14 dni od wyłonienia zwycięzców. Osoba nagrodzona zobowiązana jest 

do pisemnego poświadczenia odbioru przyznanej nagrody.   

7. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora.  

8. Jury przyzna nagrody jedynie za nagrodzone filmiki. 

9. Jury zastrzega sobie prawo do kontaktu z nagrodzonymi osobami po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/technikumtebedukacja
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§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

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 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, adres zamieszkania, miasto, telefon,  

adres e-mail. 

5. 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. 

mailto:iod@teb-edukacja.pl
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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.  

 

§7 

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. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptację jego postanowień. 

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

Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu 

Regulaminu na stronie Organizatora pod adresem: www.technikum.pl. 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.  

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną 

pod adres: konkurs@technikum.pl  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania 

Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności 

za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej. 

5. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu 

cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, 

http://www.technikum.pl/
mailto:konkurs@technikum.pl
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zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2022 roku.
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie osoby utrwalonej na filmie: 

„Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

(wizerunku ............ , której/którego jestem opiekunem prawnym)* w filmie/filmach biorących udział 

w konkursie TEB_AD,  organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na 

potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

Przeniesienie  niniejszego  zezwolenia  oraz  wszelkich  praw  z nim związanych na osobę lub  podmiot  

trzeci  nie  wymaga  mojej  uprzedniej  zgody  na  taką  czynność  i następuje nieodpłatnie. 

 

............................................................................................................  

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) w przypadku osoby niepełnoletniej) .  

– 

*należy skreślić w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba pełnoletnia  
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Załącznik nr 2  

Oświadczenie uczestnika konkursu 

„Niniejszym wyrażam zgodę na udział (osoby, której jestem opiekunem prawnym)* w konkursie 

reklamowym TEB_AD organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. 

Niepodległości 2, 61-874 Poznań i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci 

imienia i nazwiska, miasta (oddziału TEB), wizerunku, kierunku w celach uczestnictwa w tym 

konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem 

się z Regulaminem konkursu i jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am 

poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz przysługują mi 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do pracy konkursowej.  

Oświadczam, że osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do pracy konkursowej oraz że 

zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na udzielenie licencji na korzystanie z filmu reklamowego, na warunkach 

określonych w § 3 ust. 4, 5 i 6 regulaminu oraz wykorzystanie mojego wizerunku na warunkach 

określonych w § 3 ust. 5 litera n regulaminu.” 

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię: ………………………..………………………………………. 

Nazwisko: …………………………………………………..…….. 

Miasto (oddział TEB):…………………..…………………….……... 

Telefon:………………………………………………………..………  

 

............................................................................................................  

(data i czytelny podpis uczestnika bądź opiekuna prawnego (rodzica) w przypadku osoby 

niepełnoletniej) .  

 

 

*należy skreślić w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba pełnoletnia  

 


