REGULAMIN KONKURSU „Pozytywna Uwaga”
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki
uczestnictwa w konkursie „Pozytywna Uwaga” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Szkoła Podstawowa
nr 52 z siedzibą w Warszawie, ul, Samarytanka 11 ,
3. Partnerami Konkursu (zwanymi dalej „Partnerami”) są: Szkoła Edukacji PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego (PAFW i UW).
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) oświadcza
jednocześnie, że zapoznała się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i
wyraża zgodę na zastosowanie wobec niej postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby
niepełnoletnie, które mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, za wyjątkiem
osób wyłączonych z Konkursu na mocy niniejszego Regulaminu.
6. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie. Następne edycje będą się odbywać w terminie określonym
każdorazowo w ogłoszeniu publikowanym na stronie internetowej
www.pozytywnauwaga.pl
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom
określonym w w/w ustawie.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie i zasady wyłaniania zwycięzców
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych udostępnionych w formularzu w celach związanych z Konkursem,
powiadomienia o przyznaniu i wydaniu nagrody.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnerów, osoby z
nimi współpracujące, jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie,
zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie treści pozytywnej uwagi za
pomocą poprawnie wypełnionego formularza konkursowego zamieszczonego na
stronie www.pozytywnauwaga.pl wraz z podaniem informacji wskazanych w tym
formularzu (nazwa i numer oraz adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, jego adres
e-mail oraz numer telefonu kontaktowego).
5. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw
autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. Zgłoszenia konkursowe powinny
stanowić oryginalną, autorską twórczość i muszą stanowić efekt samodzielnej pracy
twórczej Uczestnika, nie mogą stanowić cudzych utworów lub ich kopii.
Zamieszczając zgłoszenie konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest jego autorem i
przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do
zamieszczonego zgłoszenia.
6. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych jury będzie brało pod uwagę następujące
kryteria: zgodność z wytycznymi niniejszego Regulaminu, walory edukacyjne i
dydaktyczne zgłoszonej uwagi, oryginalność pomysłu, poprawność i atrakcyjność
językową, kreatywność.

7. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana przez Organizatora Komisja, w której
skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów Konkursu, wyłoni
Zwycięzcę danego Konkursu spośród Uczestników, którzy nadesłali w terminie
poprawnie uzupełnione zgłoszenia.
8. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu wraz z miejscowością zamieszkania i treścią
jego zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej, profilach w
mediach społecznościowych, w informacji prasowej Organizatora oraz Partnerów
Konkursu a także w innych celach związanych z promocją Konkursu i akcji
“Pozytywna Uwaga”. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na powyższe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pozytywnauwaga.pl.
9. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą danego Konkursu w terminie 14 dni od
zakończenia Konkursu telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na
adres e-mail wskazany przez Uczestnika,
10. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę
danego Konkursu jego danych osobowych określonych przez Organizatora, które
będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
11. W przypadku, gdy Organizator mimo podjętych prób nie będzie mógł skontaktować
się ze Zwycięzcą Konkursu, Komisja wyłoni spośród Uczestników kolejną osobę
nagrodzoną.
§ 3 Komisja
1. Do kontroli prawidłowości wyboru Zwycięzcy każdego z Konkursu zostanie powołana
Komisja, w skład której będą wchodzić pracownicy Organizatora i osoby wskazane
przez Organizatora, w tym eksperci Szkoły Edukacji PAFW i UW, Partnera konkursu.
§ 4 Nagrody w Konkursie
1. Nagrodą główną w konkursie jest czterogodzinny warsztat dydaktyczny lub
pedagogiczny o wartości 1800 PLN przeprowadzony przez Partnera Konkursu Szkołę
Edukacji PAFW i UW w placówce wskazanej przez nagrodzonego.
a) Nagroda główna jest możliwa do zrealizowania w terminie do 26 czerwca
2020 roku.
b) Szkoła Edukacji PAFW przedstawi proponowane tematy warsztatów oraz trzy
terminy ich realizacji, spośród których dyrekcja wskazanej przez
nagrodzonego szkoły będzie mogła wybrać jeden warsztat w jednym terminie.
c) Udział w warsztacie może wziąć maksymalnie 25 nauczycieli ze wskazanej
przez nagrodzonego szkoły.
d) W przypadku gdy dyrekcja szkoły wskazanej przez nagrodzonego zrezygnuje
z warsztatów później niż 30 dni przed ustalonym wcześniej terminem, szkoła
traci prawo do warsztatów, chyba że Szkoła Edukacji PAFW i UW zadecyduje
inaczej.
2. Nagrodami dodatkowymi są zestawy kosmetyków (20) firmy Perfecta o wartości 73
PLN każdy.
3. Nagroda dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika, w
terminie 30 dni od daty wyłonienia Zwycięzców przez Komisję.
4. Za wygraną nagrodę Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub prawo do
zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.
5. Wartość nagród w danym Konkursie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Nagrody w Konkursie są wolne od podatku dochodowego od osób
fizycznych. /Zwycięzca Konkursu jest obowiązany do uiszczenia należnego podatku

od wygranej w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Organizatora i
odprowadzony na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Warunkiem wydania
nagrody przez Organizatora jest zapłata należnego podatku od wygranej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane
nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych
niezbędnych do doręczenia nagrody.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.pozytywnauwaga.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany zasad danego Konkursu w trakcie jego trwania
oraz do przerwania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie
w formie pisemnej e-mailowej na adres e-mail konkurs@pozytywnauwaga.pl, w
terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje powinny zawierać
imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu kontaktowego, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w
formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą e-mailową
najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursów tj. imię, nazwisko,
adres, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane przez Organizatora
Konkursów wyłącznie w celu realizacji Konkursów i ich prawidłowego
przeprowadzenia, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursów oraz przekazania zwycięzcom nagród
konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia
przekazanie nagród przewidzianych w Konkursie. Zważywszy, iż przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku
wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną
wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody. Dane osobowe
Uczestników mogą być przekazane przez Organizatora fundatorom nagród w danym
Konkursie w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu, w tym z ogłoszenia o danym Konkursie.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. W tym celu
Uczestnik powinien zwrócić się w formie e-mailowej do Organizatora na adres:
konkurs@pozytywnauwaga.pl.
8. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych
obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
udostępnianie i usuwanie.
9. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: konkurs@pozytywnauwaga.pl

