
REGULAMIN „Wielkiego Konkursu Noworocznego” 

 

§ 1. Ogólne zasady 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Wielkim 

Konkursie Noworocznym zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Polskie Biuro 

ECDL, 01-003 Warszawa,  Al. Solidarności 82A m.5 wraz z Centrum Edukacyjnym 

Żelazna 02-739 Warszawa Wałbrzyska 11/85 zwanymi dalej Organizatorem 

3. Konkurs zorganizowany jest za pośrednictwem fanpage „Internet i co dalej….” na 

stronie internetowej www.facebook.com nazywanej dalej serwisem Facebook. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu są użytkownicy serwisu Facebook posiadający aktywne konto 

w wymienionym serwisie. 

2. W Konkursie mogą brać udział 2-4 osobowe zespoły, które nadają sobie nazwę: 

a. zespoły szkolne – uczniowie z jednej szkoły, do takiego zespołu może należeć 

jedna osoba dorosła np. nauczyciel, pedagog itp.  

Z tej samej szkoły może w konkursie brać udział wiele zespołów. 

b. zespoły rodzinne, w którego skład wchodzi minimum 1 uczeń i maksymalnie 

dwoje dorosłych. 

3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik (członek zespołu) potwierdza, że zapoznał się 

z Regulaminem Konkursu i go akceptuje. 

§ 3. Zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcie   Konkurs  

Zadanie konkursowe zostanie zaprezentowane  na Facebook  w terminie 03.12.2015-

02.01.2016 

Zadanie do wykonania przez Zespół: 

a. ułożenie puzzli z udostępnionych na Facebook konkursowej elementów, 

b.  przygotowanie krótkiego reportażu pokazującego w jaki sposób zostało 

wykonane zadanie układania obrazu, 

c. przesłanie reportażu wraz z końcowym efektem (ułożonym obrazem) do 

Organizatorów Konkursu na adres konkurs@ecdl.pl. 

2. Reportaż z wykonania zadania należy wykonać  w jeden ze sposobów: 

a. w formie prezentacji – maksymalnie 4 slajdy, z zamieszczonymi zdjęciami 

i tekstami, 

b. w formie dokumentu tekstowego  -  maksymalnie 3 strony, zawierającego 

zdjęcia i teksty. 

3. Reportaż należy dostarczyć : 

a. w terminie do 02.01.2016 

b. sposób przekazania ułożonego obrazu i reportażu: na adres konkurs@ecdl.pl: 

temat maila: Konkurs-puzzle  
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c. w opisie zgłoszenia reportażu należy podać ; 

- określić czy jest to zespół szkolny (należy podać nazwę i pełny adres 

reprezentowanej szkoły)  czy rodzinny (podać miejscowość, województwo) 

-  nazwę zespołu konkursowego;  

- skład zespołu ( imiona, nazwiska, wiek każdego członka zespołu); 

- w przypadku osoby dorosłej należy podać  także zajmowaną pozycją (w 

rodzinie, stanowisko w szkole itp.); 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania w całości lub we 

fragmentach wybranych reportaży. 

5. Jury konkursu na podstawie przesłanych reportaży wyłoni zwycięzcę Konkursu. 

Oceniana będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie członków zespołu, efekt 

końcowy, sposób wykonania reportażu, a także wiarygodność przesłanych plików na 

podstawie kodów źródłowych i dat zawartych w dokumencie 

6. Ostateczne wynik Konkursu zostanie ogłoszony na fanpage nie później niż 7 stycznia 

2016  

7. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 

§ 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika 

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, 

gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do 

przyznania nagrody, a także w przypadku łamania zasad dobrego wychowania, przejawami 

dyskryminacji oraz łamania postanowień  niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie warunek,  by wskazany zespół szkolny dostarczył  

potwierdzenia członków zespołu o reprezentowaniu danej szkoły.  

3. Na każdym etapie trwania Konkursu Organizator może usuwać zgłoszone prace 

konkursowe bez podania przyczyny. W szczególności usuwane mogą być prace wulgarne, 

obraźliwe, zaangażowane politycznie lub niezgodne z zasadami  Konkursu.  

 

§ 5. Nagrody oraz ich wydanie 

 

1. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrodę główną dla zwycięskiego zespołu  dla 

każdego członka zespołu.  

2. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania nagrody pocieszenia lub nagrody 

specjalnej oraz nagrodę dla reprezentowanej szkoły. 

3. Nagrodami w   Konkursie są nagrody rzeczowe oraz (dla uczniów) vouchery na egzaminy 

ECDL. 

4. W celu uzyskania uprawnień do nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni 

roboczych od daty ogłoszenia informacji o wygranej przesłać wiadomość, zawierającą jego  



 dane teleadresowe (adres zamieszkania, numer telefonu konieczny do przesyłki kurierskiej), 

na które ma zostać przesłana nagroda oraz zgodę na  przetwarzanie jego danych osobowych w 

celu przesłania nagrody pod rygorem wykluczenia z konkursu i utraty uprawnień do nagrody. 

4. Nagrody zostaną przesłane do każdego ze zwycięzców drogą pocztową lub dostarczone 

osobiście przez Organizatora Konkursu. 

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany na ekwiwalent pieniężny, jak 

również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów 

prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi. 

 

§ 6. Dane osobowe  

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników   Konkursu dobrowolnie, a 

Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.  

 

2. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w 

zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem 

aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych 

podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci 

komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego 

lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych 

na niego Regulaminem. 

 

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdorazowej 

zmianie regulaminu Organizator  poinformuje Uczestników za pośrednictwem serwisu 

Facebook na profilu „Internet i co dalej…” oraz strony internetowej na której Regulamin jest 

zamieszczony. 

 

3.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora Konkursu www.ecdl.pl/ w 

aktualnościach oraz w siedzibie Organizatora. 

http://www.ecdl.pl/


 

4. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, że   Konkurs  nie jest 

w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani administrowane przez serwis Facebook, oraz że 

serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. 

 

 

 


