
REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs jubileuszowy!” i jest zwany dalej:

"Konkursem".

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Eureka  Zespół  Szkół,  ul.  Okulickiego  20,  35-206

Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  czuwać  będzie  Komisja  konkursowa

złożona z przedstawicieli Organizatora. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-ego Szkoły2.

21 lipca Eureka oraz Strony internetowej od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia

05.06.2020 roku do 21.07.2020 roku do godziny 24:00. 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem  Konkursu  („Uczestnik  konkursu”)  może  być  każda  osoba  fizyczna,

która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności

do  czynności  prawnych  biorą  udział  w  Konkursie  za  zgodą  swojego

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. jest  Słuchaczem  lub  absolwentem Eureka  Zespół  Szkół  (Eureka  Rzeszowskiej

Szkoły  Policealnej,  Eureka  Medycznej  Szkoły  Policealnej,  Eureka  Policealnej

Szkoły  Zawodowej,  Eureka  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych).  Status

Słuchacza lub absolwenta Szkoły weryfikuje się poprzez wpis do księgi Słuchaczy

danej Szkoły. 

2. Celem konkursu jest  aktywizacja twórcza oraz zwiększenie identyfikacji  Słuchaczy

i Absolwentów  Uczniów  Szkół  wchodzących  w  skład  Eureka  Zespół  Szkół

w Rzeszowie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.



§ 3

WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs rozpatrywany jest w dwóch konkurencjach.

2. Pierwsza konkurencja  polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres  

e-mail: sekretariat@eurekaszkola.pl w terminie do 21 lipca 2020 r. do godziny 24:00

zgłoszenia zawierającego: 

1. Zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające:

1. Uczestnika  konkursu  w  ramach  zajęć  w  Szkole  Eureka  lub  Uczestnika

konkursu w miejscu pracy związanym z zawodem, który ukończył w Szkole

Eureka  lub  na  którym się  obecnie  kształci,  lub  w innej  formie  związanej  

ze wspomnieniami o nauce w Szkole.

2. Uczestnik  może  zwrócić  się  przed  wykonaniem  projektu  

do  Organizatora  konkursu  z  zapytaniem   czy  pomysł  zostanie  uznany  

za poprawny.

3. Zdjęcia  powinny  być  dobre  jakościowo,  tj.  jasne  i  kolorowe,  tak  aby  bez

kłopotu można było ocenić twarz uczestnika. 

2. Imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy

do Uczestnika.

3. Kierunek i rok nauki (np. Opiekun medyczny 2013) 

4. Skan/zdjęcie  wypełnionej  danymi  osobowymi oraz podpisanej  pisemnej  zgody  

na  udział  w  konkursie  "Konkurs  jubileuszowy!"  oraz  zgody   ze  wzorem

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.  Druga konkurencja  polega  na  przesłaniu  przez  Uczestnika  konkursu  na  adres  

e-mail:  sekretariat@eurekaszkola.pl  w terminie  do 30 czerwca 2020 r.  do godziny

24:00 zgłoszenia zawierającego: 

1.  Film nagrany przez Uczestnika konkursu przedstawiający:

1. Uczestnika  konkursu  w  ramach  zajęć  w  Szkole  Eureka  lub  Uczestnika

konkursu w miejscu pracy związanym z zawodem, który ukończył w Szkole

Eureka  lub  na  którym się  obecnie  kształci,  lub  w innej  formie  związanej  

ze wspomnieniami o nauce w Szkole.



2. Film powinien być dobry jakościowo, tj. jasny i kolorowy, tak aby bez kłopotu

można  było  ocenić  twarz  uczestnika.  Może  być  nagrywany  za  pomocą

telefonu, aparatu, kamery. 

3. Uczestnik  może  zwrócić  się  przed  wykonaniem  projektu  

do  Organizatora  konkursu  z  zapytaniem  czy  pomysł  zostanie  uznany  

za poprawny.

2. Imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy

do Uczestnika.

3. Kierunek i rok nauki (np. Opiekun medyczny 2013) 

4. Skan/zdjęcie  wypełnionej  danymi  osobowymi oraz podpisanej  pisemnej  zgody  

na udział  w konkursie "Konkurs jubileuszowy!"  oraz zgody zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 1 do nieniejszego Regulaminu.

4. Komisja  Konkursowa  wybierze  najciekawsze  prace,  kierując  się  kryteriami

artystycznymi  oraz  zgodnością  z  tematem,  które  nagrodzi  nagrodą  główną  

lub pozostałymi nagrodami.

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do pominięcia w konkursie nadesłanych

zdjęć/filmów,  jeśli  będą  one  naruszały  prawa osób trzecich,  bądź  zawierały  treści

wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie. 

6. Przesyłając  zdjęcie  Uczestnik  oświadcza,  że  w rzeczywistości  to  on  znajduje  się  

na zdjęciach oraz, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć, które

nie  są  ograniczone  na  rzecz  osób trzecich,  w szczególności  Uczestnik  ma  prawo  

do korzystania  ze zdjęcia  i  przeniesienia  autorskich praw majątkowych w zakresie

określonym w niniejszym paragrafie.

7. Z  chwilą  zgłoszenia  do  konkursu  uczestnika,  Organizator  nabywa  nieodpłatnie

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach

eksploatacji:

1. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla

potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego

zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,

2. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,  w  tym  w  dowolnym  –

elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,



3. utrwalanie  i  zwielokrotnianie  drukiem  lub  podobną  techniką,  w  tym

fotokopiowanie i mikrokopiowanie,

4. Wydawanie  (publikowanie)  i rozpowszechnianie  we  wszystkich  wydaniach,

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby

nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego

lub  całkowitego  przedruku  (przed  i  po  produkcji),  

w  tym  na  fotokopiach  mikrokopiach  i  mikroreprodukcjach,  a  także  

do powielania w inny sposób,

5. Wykorzystanie  do  celów  marketingowych,  w  tym  reklamy,  promocji,

oznaczenia  lub  identyfikacji  Organizatora;  obejmuje  to  również  utrwalanie

i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie

audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;

nadanie  za  pomocą  wizji  lub  fonii  przewodowej  lub  bezprzewodowej  przy

pomocy  dowolnych  środków  technicznych,  w  tym  nadawanie  

za  pośrednictwem  satelity;  nagrywanie  na  urządzeniach  służących  

do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym

powielania,  rozpowszechniania  i  odtwarzania  nagrań,  przekazywanie,

odtwarzanie  i  emitowanie  w  audycjach  w  środkach  masowego  przekazu,  

po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu.

6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

8. Na  podstawie  udzielonej  zgody  Organizator  ma  prawo  do  bezpłatnego

rozpowszechniania wizerunku Uczestnika, który złożył pracę konkursową dla celów

reklamowych,  promocyjnych,  marketingowych  związanych  z  działalnością  Eureka

Zespół  Szkół  w  tym  jej  ofertą  handlową  i  to  bez  ograniczeń  terytorialnych  oraz

czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, bez każdorazowego potwierdzania

tej zgody. 

9. Rozpowszechnianie  wizerunku  będzie  dotyczyło  wizerunku  utrwalonego  

na przesłanych przez Uczestnika zdjęciach/ filmie.

10. Zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  plakaty  reklamowe,

ulotki,  drukowane  materiały  promocyjne,  spoty  telewizyjne,  reklamę  w  gazetach

i czasopismach  oraz  w  internecie,  przy  wykorzystaniu  form  elektronicznego

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, które to publikacje w żaden sposób

nie  będą  zawierały  treści  powszechnie  uznanych  za  obraźliwe,  naruszały  prawa,

dobrych obyczajów, uczuć religijnych. 



§ 4

NAGRODY

1.  Nagrodami w Konkursie są: 

1. W pierwszej kategorii:

1. dla zdobywcy pierwszego miejsca TABLET (o wartości do 700,00 zł)

2. dla zdobywcy drugiego miejsca TABLET (o wartości do 500,00 zł)

3. dla zdobywców trzeciego miejsca Xiaomi Mi Band 4

2. W drugiej kategorii:

1. dla zdobywcy pierwszego miejsca TABLET (o wartości do 500,00 zł)

2. dla zdobywcy drugiego  miejsca Xiaomi Mi Band 4

3. dla zdobywców trzeciego miejsca Xiaomi Mi Band 4

2. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu

przekazania  nagrody.  Nagrodę  należy  odebrać  osobiście,  w  Sekretariacie  Szkoły

EUREKA na ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tylko w jednej kategorii.

4.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5.  Zdobywcy  nagród  zostaną  powiadomieni  o  wygranej  telefonicznie  w  ciągu  

5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie 5 (pięciu)  dni od dnia wysłania

powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

Zdobywca powinien odebrać nagrodę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania

odpowiedzi  na  powiadomienie  o  przyznaniu  nagrody,  pod  rygorem  przepadnięcia

prawa do nagrody. W sytuacji przepadnięcia prawa do nagrody Komisja konkursowa

dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

7.  Nagrody w Konkursie stanowią wartość edukacyjno - kulturalną więc nie podlegają

podatkowi  dochodowemu,  zgodnie  z  art.  30  ust.1  pkt  2  ustawy  o podatku

dochodowym od osób fizycznych.



§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  podanie  przez  Uczestnika  Konkursu

prawdziwych  danych  osobowych,  tj.:  imienia,  nazwiska,  adresu,  numeru   tel.

kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Dane  osobowe  Uczestnika,  o  których  mowa  powyżej,  będą  przetwarzane  przez

Organizatora  w  jego  siedzibie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  wyłonienia

zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych

osobowych  ma  prawo  do  dostępu  do  danych  osobowych  i  do  ich  poprawiania

w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne

do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu  

za  pośrednictwem,  poczty  elektronicznej  na  adres  sekretariat@eurekaszkola.pl  

lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora

przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty

zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. § 6 Regulaminu decyduje data nadania

reklamacji.

3. Reklamacje  wpływające  po  określonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane,  co  nie

pozbawia  Uczestnika  prawa  do  poddania  sprawy  pod  rozstrzygniecie  Sądu  

lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje  winny  wskazywać  dane  wnoszącego  reklamację,  w  szczególności

umożliwiające  udzielenie  odpowiedzi  na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis

przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje,  czyli  spełniające założenia punktów 1. oraz 4. § 6,

będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zgłaszający  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  wyniku  rozpatrzenia  reklamacji

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.



§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  ma  prawo  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  ile  

nie  wpłynie  to  na  pogorszenie  warunków uczestnictwa w Konkursie,  jednak tylko

z ważnych  przyczyn  podyktowanych  względami  organizacyjnymi,  ekonomicznymi

lub  prawnymi.  Dotyczy  to  w  szczególności  zmian  terminów  poszczególnych

czynności  konkursowych.  Zmieniony  Regulamin  obowiązuje  od  momentu

poinformowania  o  zmianie  przez  publikację  informacji  o  zmianie  i  zmienionego

Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.eurekaszkola.pl

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  Uczestnicy  spełniają  warunki

określone  w  Regulaminie.  W  tym  celu  Organizator  może  żądać od  Uczestnika

złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych danych  bądź  przedłożenia

określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu,  

o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie  udziału  w  Konkursie  oznacza,  iż  Uczestnik  Konkursu  zapoznał  się  

z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.eurekaszkola.pl

http://www.eurekaszkola.pl/


Załącznik nr 1 

Zgoda uczestnika na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych

 Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  udział   w  konkursie  "Konkurs  Jubileuszowy!"

organizowanym  przez  Eureka  Zespół  Szkół  w  Rzeszowie  ul.  Okulickiego  20,  35-206

Rzeszów. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, zostałem/am

poinformowany/a  o  administratorze  danych  osobowych  oraz  prawie  wglądu  do podanych

danych jak również możliwości ich poprawiania.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  treścią  Regulaminu  konkursu  „Konkurs

Jubileuszowy!"  i  akceptuję  jego  treść  oraz  oświadczenia  z  niego  wynikające,  w  tym

oświadczenia  związane  z  prawami  autorskimi  oraz  wyrażam  zgodę  na  bezpłatne

wykorzystanie wizerunku na warunkach, wskazanych w §3 Regulaminu. 

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię…………………………………………………………………………………………....

Nazwisko:......................................………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………... …......

Telefon:………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………..............

………………………………………

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 


