REGULAMIN KONKURSU „ZNAJDŹ STÓWKĘ W SZKOLE RODZENIA PRENALEN”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZNAJDŹ STÓWKĘ W SZKOLE RODZENIA PRENALEN” w
ramach Szkoły rodzenia Prenalen (dalej: „Konkurs”) jest Bartłomiej Grzywna, prowadzący indywidualną
działalność gospodarczą pod firmą „iLCS Bartłomiej Grzywna” z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul.
Marynarskiej 14, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
m. st. Warszawy pod nr: 000143674/2011, REGON: 160081856, NIP: 883-155-98-43, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz MGD-GMW Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Wadowicach (34100) przy ul. Legionów 37, NIP: 5511702355, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000271001, zwaną dalej „Sponsorem”.
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem
www.szkolarodzeniaprenalen.pl (zwanego dalej „Stroną Konkursową”).

serwisu

internetowego

4. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora, Sponsora oraz
Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Sponsora
oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
§ 2. UCZESTNICY
1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczestników, którzy dokonali rejestracji i stali się Użytkownikami
Szkoły rodzenia Prenalen począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku, są zarejestrowanymi Użytkownikami Strony
Konkursowej w trakcie trwania całego konkursu, osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, posiadającą stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
spełniającą wszystkie warunki Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Sponsora, członkowie ich organów
zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również
członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej
(np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. W
Konkursie pominięte zostaną osoby które w bieżącym roku kalendarzowym, tj. roku 2017, uzyskały prawo do
nagrody w jakimkolwiek konkursie organizowanym na Stronie Konkursowej.
3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 3 Regulaminu, oznacza, że
Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych,
które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia
mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Strony Konkursowej drogą elektroniczną,

c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Strony Konkursowej,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych
Uczestników w związku z interakcjami ze Stroną Konkursową podczas udziału w Konkursie,
e) brak spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i
uprawniających do wydania Nagrody.
§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
I. CEL KONKURSU
1. Celem niniejszego Konkursu jest zapoznanie i zainteresowanie nowych użytkowników z materiałami i
funkcjonalnościami Szkoły rodzenia Prenalen.
II. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie jego trwania być zarejestrowanym użytkownikiem Strony
Konkursowej i wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie tj.: po kliknięciu przycisku „Start”, kierując się
podpowiedziami umieszczanymi codziennie na stronie konkursowej, w jak najkrótszym czasie odnaleźć
ukryty w losowym materiale edukacyjnym kursu lub funkcjonalności Szkoły rodzenia Prenalen piktogram
banknotu stu złotowego. Prawo do nagrody uzyskuje Uczestnik, którego czas liczony od momentu kliknięcia
przycisku „Start” do momentu otrzymania stosownego komunikatu o odnalezieniu piktogramu banknotu stu
złotowego będzie najkrótszy w danym dniu, o ile spełnia pozostałe postanowienia Regulaminu.
2. Przystąpienie do zadania konkursowego w zakładce konkursowej na Stronie Konkursowej, opublikowanego
w czasie trwania Konkursu, oznacza, iż zarejestrowany Użytkownik Strony Konkursowej staje się
Uczestnikiem Konkursu, a tym samym akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
III. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione
w Regulaminie.
2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 12 (dwanaście) osób, które odnajdą ukryty pod wybranym materiałem
edukacyjnym lub funkcjonalnością Szkoły rodzenia Prenalen piktogram banknotu stu złotowego i otrzymają
komunikat informujący o zwycięstwie. Każdego dnia trwania Konkursu Zwycięży jedna osoba.
3. Zwycięzca Konkursu w okresie 6 (sześciu) kolejnych miesięcy w danym roku kalendarzowym nie będzie
brany pod uwagę w punktacji w kolejnych konkursach organizowanych na Stronie Konkursowej, co oznacza
brak możliwości uzyskania w tym okresie nagrody w innym z konkursów Organizatora.
4. Wyniki Konkursu wraz z listą Zwycięzców zostaną opublikowane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych
od daty ukończenia Konkursu na Stronie Konkursowej oraz profilu fanpage szkolarodzeniaprenalen.pl
§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 04 września 2017 roku z chwilą jego ogłoszenia poprzez publikację
pierwszej podpowiedzi konkursowej i kończy w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 23:59:59 – każdego
dnia komunikat o wygranej zostanie ukryty pod innym materiałem audiowizualnym kursu lub
funkcjonalnością Szkoły rodzenia Prenalen.
§ 5. NAGRODY
1. W Konkursie przyznanych zostanie 12 (dwanaście) równorzędnych nagród dla zwycięzców z każdego dnia
trwania Konkursu. Każdą z nagród stanowić będzie bon podarunkowy Sodexo o wartości 100 zł (sto złotych).
Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody.
2. Wizualizacje nagród zamieszczone na jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy reklamowych
dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Rodzaj nagrody pozostaje niezmienny,
natomiast jego poszczególne cechy mogą różnić się od wizualizacji nagród prezentowanych Uczestnikom
Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Konkursu spełnia określone w Regulaminie
warunki udziału w Konkursie. W tym celu Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia listy
Zwycięzców zażąda od Zwycięzcy w wiadomości mailowej wysłanej na adres podany podczas tworzenia
konta użytkownika Strony Konkursowej podania danych niezbędnych do weryfikacji Zwycięzcy i wydania
nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych
warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków
określonych w niniejszym punkcie, lub brak odpowiedzi na wiadomość mailową przesłaną zgodnie z
niniejszym punktem w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej wysłania przez Organizatora, lub podanie
nieprawidłowych albo niepełnych danych, uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania
nagrody.
4. Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012
poz. 361 ze zm.) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranych w
konkursach w wysokości 10% wartości nagrody.
5. Z uwagi na konieczność rozliczenia przez Organizatora stosownego podatku od nagród zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosowania obowiązujących przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych nagrody zostaną wydane Zwycięzcom pod warunkiem podania przez nich
danych osobowych wymaganych przepisami prawa.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest udostępnienie Organizatorowi przez nagrodzonego Uczestnika danych
koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku
nieudostępnienia tych danych nagroda przepada.
7. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom Konkursu w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia listy
Zwycięzców.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 612 z późniejszymi zmianami). Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich
użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
9. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

10. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagród,
Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda,
stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej nagrody w ogóle, w całości lub w części.
11. Organizator Konkursu ani Sponsor Konkursu nie udzielają gwarancji lub podobnych uprawnień do nagród.
12. Organizator Konkursu nie odpowiada za działania poczty lub firmy kurierskiej oraz niedoręczenie nagród
Zwycięzcom.
§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 2135 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród, a także w celach związanych z promocją Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bartłomiej Grzywna, prowadzący indywidualną
działalność gospodarczą pod firmą iLCS Bartłomiej Grzywna z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul.
Marynarskiej 14, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
m.st. Warszawy pod nr: 000143674/2011, REGON: 160081856, NIP: 883-155-98-43. Dane osobowe mogą
zostać udostępnione przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim: mediom i dziennikarzom,
w celach związanych z propagowaniem informacji o Konkursie.
3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom niż wskazane w
niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz
ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
§ 7. NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie może on zostać wykluczony
z dalszego udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenie z dalszego udziału w Konkursie oznaczać to
będzie również pozbawienie prawa do nagrody.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z
udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz prowadzą
działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia
Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.
3. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 8. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządzony zostanie protokół.

3. Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników Konkursu związane z przebiegiem i realizacją Konkursu,
przesłane nie później niż do 7. (słownie: siódmego) dnia po ogłoszeniu wyników Konkursu zgodnie z § 5
niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacje powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej oraz przesłane listem na adres: iLCS Bartłomiej
Grzywna ul. Marynarska 14, 02-673 Warszawa; z dopiskiem: Konkurs „ZNAJDŹ STÓWKĘ W SZKOLE
RODZENIA PRENALEN”.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail,
czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub
zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik
zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora
jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
6. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania oraz
powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
7. W przypadku uzyskania odmowy uznania reklamacji przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie prawa cywilnego.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych
przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń,
fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem,
Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w
przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na
adres: kontakt@szkolarodzeniaprenalen.pl. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy
kierować na adres: kontakt@szkolarodzeniaprenalen.pl.
10. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek prawa do
wynagrodzenia.
§ 9. PUBLIKACJA I ZMIANY REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie iLCS Bartłomiej Grzywna, ul. Marynarska 14, 02-673
Warszawa oraz na Stronie Konkursowej.
2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
3. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy
kierować do Organizatora na adres: kontakt@szkolarodzeniaprenalen.pl.
4. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą
publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Konkursowej, a informacja
o dokonaniu zmian i ich treści będzie przesyłana na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji na
Stronie Konkursowej. Po uzyskaniu tej informacji Uczestnik powinien zapoznać się ze zmienionym
Regulaminem i w razie braku zgody na jego zmianę przesłać e-mail zwrotny z oświadczeniem o braku zgody
na zmianę. Brak zgody na zmiany oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.

