Regulamin konkursu dla szkół podstawowych
„Przygody Kota Ciepłosława”

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Konkurs pod nazwą „Przygody Kota Ciepłosława” (dalej: Konkurs) jest skierowany do klas I-III szkół
podstawowych położonych na terytorium Polski, uczestniczących w kampanii edukacyjnej o tej samej nazwie
(dalej: Program) prowadzonej przez PGE Energia Ciepła S.A. (dalej: Organizator).
Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
Współorganizatorem Konkursu jest Generations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w
Warszawie, ul. Sułkowskiego 35, 01-610 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000656569, NIP 525-269-2566, (dalej: Agencja), która działa na zlecenie Organizatora.
Fundatorem nagród jest Organizator.
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs trwa od 12.10.2020 r. do 12.03.2021 r.
W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.kotcieploslaw.pl
Uczestnikiem Konkursu może być publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa położona na terytorium
Polski (dalej: Szkoła lub Uczestnik).
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.
a)
b)
c)

d)
2.
3.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja,
zgłoszenie Szkoły do Konkursu przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony internetowej www.kotcieploslaw.pl (dalej: Serwis) w terminie do dnia 08.10.2020 r.
w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od wypełnienia ww. formularza rejestracyjnego, nie później niż do dnia
15.10.2020 roku, wypełnienia i przesłania pełnego formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane szkoły
wraz z deklaracją klasy ( I-III ) biorącej udział w Konkursie oraz dane osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły
do kontaktowania się z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. Formularz może zostać opatrzony
podpisem elektronicznym. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres szkoly@kotcieploslaw.pl
wykonanie zadania konkursowego zgodnie z § 3 Regulaminu w terminie do dnia 05.03.2021 r.
Zgłoszenia Szkoły do Konkursu może dokonać jedynie nauczyciel reprezentujący daną Szkołę upoważniony
przez Dyrektora Szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły.
Na podstawie prawidłowego zgłoszenia Szkoły do Konkursu, Organizator stworzy profil Szkoły w Serwisie
(dalej: Profil), stanowiący odrębną podstronę w Serwisie i ustali login i hasło umożliwiające logowanie Szkoły
do Profilu po dniu 12.10.2020 r.
§3
Zadanie konkursowe

1.

b)
c)

Zadaniem Uczestników Konkursu jest:
a) przeprowadzenie w zgłoszonej klasie ( I-III ) do 05.03.2021 pięciu lekcji (dalej: Lekcje) zgodnie ze
scenariuszami pobranymi przez Szkołę ze strony internetowej www.kotcieploslaw.pl;
wykonanie testu online weryfikującego przeprowadzenie Lekcji, zawierającego pytania zamknięte (dalej: Test)
sporządzenie pracy konkursowej będącej komiksem o Kocie Ciepłosławie i tematyce poruszanej w
scenariuszach (dalej: Praca).
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10.
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c)
11.
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1.

Pracę należy umieścić w Profilu Szkoły w pliku możliwym do uruchomienia w formatach: ppt, , pdf, w terminie
do dnia 05.03.2021 r.
Każdy uczestnik Konkursu (Szkoła) może przedstawić tylko jedną Pracę.
Praca nie może naruszać praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych. obowiązujących
przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W szczególności Praca nie może zawierać: treści uważanych za
niemoralne lub nieetyczne, oraz naruszać praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw do
znaków towarowych osób trzecich, a także nie może zawierać treści prezentujących radykalne postawy
społeczne (np.: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające dobra osobiste
osób trzecich lub ich godność.
Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Szkoła oświadcza, iż przysługują
jej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.),
udostępnionych na Profilu Szkoły.
Z chwilą udostępnienia Pracy na Profilu Szkoły Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu
nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną, niewyłączną licencję na czas nieokreślony, uprawniającej
Organizatora Konkursu do korzystania z Pracy w całości, jak i w dowolnie wybranych częściach na
następujących polach eksploatacji: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich
formach reklamy Organizatora, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu,
wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji)
oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie i udzielanie dalszych licencji na polach eksploatacji
wskazanych powyżej.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac,
nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac w stosunku do Organizatora.
Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu
Prac oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora w sposób określony
w Regulaminie.
Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi w przedmiocie wynagrodzeń́ dla wszelkich twórców Prac zgłoszonych do
Konkursu.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (Serwisem):
komputer z dostępem do sieci Internet,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji z włączoną obsługą plików cookies i Java Script.
Organizator jako usługodawca świadczy drogą elektroniczną nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu
wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz
udostępniania Profilu Szkoły w Serwisie.
Rozpoczęcie korzystania z usługi w Serwisie oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Umowa ta zostaje rozwiązana z chwilą odpowiednio wysłania formularza lub usunięcia Profilu.
Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 6 Regulaminu.
Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z
zagrożeniami jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu, w szczególności możliwością zainfekowania systemu
informatycznego szkodliwym oprogramowaniem, przejęcia danych itp. W związku z tym rekomendowane jest
zastosowanie odpowiednich środków technicznych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom (np.
oprogramowania antywirusowego).
§4
Wyłonienie zwycięzców Konkursu
Wykonanie zadania konkursowego oceniane będzie przez komisję powołaną przez Organizatora (dalej:
Komisja Konkursowa).

2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.
6.

Komisja Konkursowa liczyć będzie 3 członków. W skład Komisji Konkursowej wejdą wskazani przez
Organizatora przedstawiciele.
Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 1 ( jednego ) zwycięzcę Konkursu (dalej: Laureat)
i przyzna 12 wyróżnień.
Przy ocenie Prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
liczbę punktów z Testu,
innowacyjność i kreatywność Pracy
poprawność przekazywanych w Pracy treści
Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w
posiedzeniu członków Komisji Konkursowej.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.kotcieploslaw.pl do dnia 12.03.2021 roku.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu również pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§5
Nagrody w Konkursie

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
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4.
5.

Nagrodą główną dla Laureata Konkursu jest wycieczka do lokalnej Elektrociepłowni dla całej klasy, 5000 zł dla
Szkoły na realizację projektów ekologicznych oraz laptop dla nauczyciela prowadzącego. Nagroda zostanie
przyznana zwycięskiej szkole, nauczycielowi oraz klasie.
Za uzyskanie wyróżnienia przyznane zostaną nagrody dodatkowe w postaci wycieczki do lokalnej
Elektrociepłowni dla całej klasy.
Laureat i klasy wyróżnione zobowiązani są ściśle współpracować z Organizatorem i/lub Agencją i wskazanymi
przez niego podmiotami w celu umożliwienia przekazania nagrody.
Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Laureatowi ani wyróżnionym nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie jest
możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości
nagrody.
§6
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Agencji na piśmie
listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (liczy się data stempla
pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać ́ imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Agencję w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres siedziby
Agencji.
Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w terminie
7 dni od dnia jej rozpatrzenia.
Decyzje Agencji są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez
właściwym sądem powszechnym.
§7
Dane osobowe

1.

2.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Laureata i przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrywania reklamacji, a za odrębną zgodą osoby,
której dane dotyczą, również w celu przesyłania informacji handlowej Organizatora.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanego dalej „RODO”.
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4.
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8.

9.

10.
11.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu podawanych w formularzu zgłoszeniu jest
Organizator.
Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Agencji, która działa na
zlecenie Organizatora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO w
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpoznawania reklamacji.
Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
służbowy telefon i adres e-mail osoby wskazanej przez Uczestnika Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych
obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, a w przypadku Laureata Konkursu –
również opublikowanie w wynikach Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i
otrzymania nagród. Podanie danych osobowych przez osobę składającą reklamację dotyczącą Konkursu jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź na reklamację.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO.
Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób składających reklamację będą przetwarzane przez
Organizatora do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, tj. przeprowadzenia
Konkursu i rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO), a w odniesieniu do Laureata
i wyróżnionych - również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w zakresie
prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera b) RODO).
Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz dane osób składających reklamację będą przetwarzane do dania
przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa w związku z wypełnieniem obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
§8
Postanowienia końcowe
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Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie do Konkursu jest wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób
trzecich.
Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz uczestnictwa w
Konkursie, w tym prawa do nagrody w Konkursie na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestników,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również niemożność realizacji nagrody
z przyczyny nieleżącej po stronie Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw autorskich, innych
praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów, a w
przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
wyłącznie Uczestnik.
Organizator przyzna nauczycielowi prowadzącemu Laureata, dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie
odpowiadającej wysokości podatku dochodowego obciążającego nauczyciela Laureata z tytułu uzyskania
nagrody, przeznaczoną na zapłatę tego podatku. Organizator zgodnie z przepisami prawa pobierze od
nauczyciela Laureata podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody głównej (laptopa) , poprzez
potrącenie podatku z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej.
Następujące zachowania Uczestnika lub osób działających w imieniu Uczestnika skutkować będą
wykluczeniem Uczestnika z Konkursu i/lub pozbawieniem do prawa do nagrody:
naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
podanie nieprawdziwych informacji przez Uczestnika,
nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem.

7.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie
mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 21.09.2020 r

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ
DO KONKURSU „PRZYGODY KOTA CIEPŁOSŁAWA”

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a,……………………………………………………………….(imię i nazwisko)
zajmujący/a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej………………………………………………..(numer i nazwa szkoły)
zgłaszam udział ww. szkoły w konkursie „Przygody Kota Ciepłosława”, którego Organizatorem jest PGE Energia Ciepła
S.A.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie
internetowej www.kotcieploslaw.pl
Jednocześnie wskazuję, iż osobą delegowaną i upoważnioną do kontaktu z Organizatorem Konkursu oraz z podmiotem
przetwarzającym dane, Generations Sp. z o.o. Sp. Kom., w ramach konkursu „Przygody Kota Ciepłosława” jest :
( dane osoby wyznaczonej do kontaktu z związku z konkursem )
imię i nazwisko
email służbowy
telefon służbowy
adres do
korespondencji
klasa zgłaszana do
konkursu

Oświadczam, iż na dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego szkoła spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGE Energia Ciepła S.A., jako administratora danych oraz przez podmiot
przetwarzający dane, Generations Sp. z o.o. Sp. kom. , w celu przeprowadzenia konkursu „Przygody Kota Ciepłosława”.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu podawanych w formularzu zgłoszeniu jest Organizator. Organizator powierzył
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Agencji Generations Sp.z o.o. Sp.kom., która działa na zlecenie Organizatora na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym
wydania nagród i rozpoznawania reklamacji.
Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail
osoby wskazanej przez Uczestnika Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, a w przypadku Laureata Konkursu – również opublikowanie w wynikach Konkursu w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagród. Podanie danych
osobowych przez osobę składającą reklamację dotyczącą Konkursu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji i
odpowiedź na reklamację.

