Regulamin Konkursu „Czytam sobie… już w Twoje szkole!”

§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60,
kod pocztowy 01-029, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037991, NIP
5260207752, o kapitale zakładowym 8.761.580,00 zł (dalej zwana również: “Wydawnictwem” lub
„Organizatorem”).
§2 Cele Konkursu
Cele konkursu to:
1. Promocja samodzielnego czytania wśród dzieci.
2. Wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w szkołach.
3. Przygotowanie przez nauczycielki i nauczycieli scenariuszy lekcji dla dzieci z wykorzystaniem
dowolnej książki z serii „Czytam sobie”.
§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział nauczycielki i nauczyciele z terenu całej Polski.
2. Zgłoszeniem do Konkursu jest przesłanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem dowolnej książki z serii
„Czytam sobie”.
3. Uczestnicy w ramach zadania konkursowego prześlą do Organizatora tekst scenariusza lekcji (zwany
dalej „Scenariuszem”), która nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób
trzecich, do której przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik
ponadto musi posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek stanowi
element Scenariusza oraz prawo do korzystania i rozpowszechniania innych materiałów w nim
zawartych.
4. W mailu zawierającym zgłoszenie Scenariusza należy ponadto podać:
1) imię i nazwisko zgłaszającego,
2) nazwę i adres szkoły, w której pracuje uczestnik Konkursu,
3) adres, na który w razie wygranej w Konkursie ma być przekazana nagroda,
4) numer telefonu kontaktowego.

§4 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 marca 2019 roku i kończy się w dniu 20 kwietnia 2019 roku
według poniższego harmonogramu:
a. ogłoszenie informacji o konkursie – 18 marca 2019 roku .

b. koniec realizacji zadania konkursowego przez nauczycieli (w tym nadsyłanie Scenariusza do
Organizatorów na adres poczty elektronicznej kontakt@czytamsobie.pl, do 20 kwietnia 2019 godz.
23:59).
c. ogłoszenie wyników Konkursu – do 8 maja 2019 r.
§5 Nagrody

1. Zgłoszenie do Konkursu niespełniające kryteriów formalnych zostanie odrzucone.
2Spośród nadesłanych Scenariuszy zostanie wybranych 20 najciekawszych (ocenie podlegać będzie
zarówno pomysł, wykorzystanie książki z serii „Czytam sobie”, jak i atrakcyjność wykorzystanych metod
pracy z uczniami).
3. W Konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:
1 miejsce: 3 duże pufy do kącika czytelniczego + zestaw 30 książek z serii „Czytam sobie” + torba + 50
metodników do pracy z uczniami
2 miejsce: 2 duże pufy i zestaw 20 książek z serii „Czytam sobie” + torba + 50 metodników do pracy z
uczniami
3 miejsce: 1 duża pufa oraz 1 mała pufa i zestaw 10 książek z serii „Czytam sobie” + torba + 50
metodników do pracy z uczniami
4-10 miejsce: zestaw 10 książek z serii „Czytam sobie”
11-20 – zestaw 5 książek z serii „Czytam sobie”
(każda zwana dalej „Nagrodą”).
4. Nagrody zostaną dostarczone do laureatów na adresy podane w mailu zgłoszeniowym, w ciągu 14
dni roboczych od ogłoszenia wyników.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania niektórych nagród.

§6 Jury konkursowe

1. Prace konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (w tym przedstawiciel
Organizatora, przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, Jolanta Okuniewska – nauczycielka).
2. Jury konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
w szczególności decyduje o przyznaniu nagród.
§7 Informacja o wynikach Konkursu

Laureaci Konkursu – nauczyciele, którym przyznane zostaną Nagrody za najciekawszy Scenariusz
zostaną o tym poinformowane przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres
podany mailu zgłoszeniowym).

§ 8 Odpowiedzialność za komunikację elektroniczną

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów telekomunikacyjnych, jak również
za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne,
ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu takich sieci i przekazaniu (zapisaniu)
koniecznych informacji.

§ 9 Rozstrzygnięcie konkursu

1 . Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czytamsobie.pl/.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych na liście laureatów (imię,
nazwisko, miejscowość). 3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu pocztą lub kurierem na
adresy wskazane w mailach zgłoszeniowych.
5. Fundator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego prawo publikacji nagrodzonego
Scenariusza w dowolnej formie drukowanej, przez okres 5 (pięciu) lat od daty ogłoszenia wyników
Konkursu.

§ 10 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać
na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu (dalej również: „Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, a także dokładny opis i
wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Egmont Polska Sp. z o.o., ul. Dzielna
60, 01-029 Warszawa, z dopiskiem nazwy konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje
otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O
przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator.
6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
§ 11 Ochrona danych osobowych

1.
Poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz
zakończeniem Konkursu.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO) informuje się, iż administratorem danych osobowych jest Egmont Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Informuje się, iż podane
dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane kontaktowe w sprawie
ochrony danych osobowych odo@egmont.pl.
3. Informuje się, iż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu
Jest:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) – dotyczy publikacji imienia i nazwiska
oraz miejscowości
uczestnika Konkursu,
b. umowa, czyli realizacja Regulaminu uczestnictwa w Konkursie (art. 6 ust.1 b) RODO) – dotyczy
przetwarzania danych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu; obejmuje
dane podane w § 3 ust.4 niniejszego Regulaminu
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1c) RODO).
4. Informuje się, iż dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych na mocy obecnie
obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO.
Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie
na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
6. Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. w przypadku wyrażonej zgody - do momentu jej wycofania,
b. w przypadku realizacji postanowień niniejszego regulaminu Konkursu – przez czas w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa,
c. w przypadku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –
przez czas w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
7. Informuje się o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
8. Informuje się, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażona zgodę, o
prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody będzie
skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
9. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. Informuje się, że podanie

danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
10. Informuje się, iż podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www czytamsobie.pl.
2. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów
wykorzystywanych w ramach Scenariusza. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez
osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych
przez uczestników podczas tworzenia Scenariusza, uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od
obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem
praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie
Organizatora.

