REGULAMIN II EDYCJI KAMPANII

EASY PLECAKI OD SERCA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem Konkursu jest SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach
(adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; NIP: 7311159686; REGON: 471323630, adres poczty elektronicznej: kontakt@plecakiodserca.pl.

1.2.

Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.2.1. CZAS TRWANIA KONKURSU – czas, w ramach którego należy dokonać Zgłoszenia oraz wykonać Zadanie
konkursowe, tj. od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.
1.2.2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA – deklaracja dostępna do pobrania na stronie www.plecakiodserca.pl.
1.2.3. FUNDACJA – Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” z siedzibą we Wrocławiu (ul.
Legnicka 65, 54-206 Wrocław); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000495960, REGON 022351060, NIP 8943051558.
1.2.4. KONKURS - niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.2.5. KOORDYNATOR – wyznaczona przez Uczestnika osoba odpowiedzialna za dokonanie Zgłoszenia, przesłanie Zadania
konkursowego Organizatorowi oraz rozdanie bonów Uczniom, którzy wzięli czynny udział w przygotowywaniu Zadania
konkursowego, posiadająca umocowanie dyrektora szkoły do podjęcia powyższych czynności. Koordynator jest ponadto
odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem.
1.2.6. NAGRODA – artykuły szkolne marki Easy o wartości 100 złotych brutto.
1.2.7. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice); wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316; sąd rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7311159686; REGON: 471323630, adres poczty elektronicznej:
kontakt@plecakiodserca.pl.
1.2.8. PLECAK OD SERCA – plecak marki Easy przekazywany podopiecznemu wybranej przez Organizatora Fundacji.
1.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.2.10. STRONA KONKURSOWA –
http://www.plecakiodserca.pl/.

strona internetowa

Organizatora znajdująca się pod adresem internetowym:

1.2.11. UCZEŃ – osoba będąca uczniem Uczestnika.
1.2.12. UCZESTNIK – publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa, zlokalizowana na terytorium Polski.
1.2.13. ZADANIE KONKURSOWE – 25 rysunków lub innych projektów artystycznych Uczestnika konkursu, wykonane i
przesłane zgodnie z wymogami określonymi w dalszej części Regulaminu.
1.2.14. ZGŁOSZENIE – zgłoszenie chęci udziału Uczestnika w Konkursie, poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa a
następnie wysłanie jej na adres poczty elektronicznej Organizatora – kontakt@plecakiodserca.pl.

2. CEL KONKURSU
2.1.

Konkurs jest drugą edycją ogólnopolskiej Kampanii „Easy plecaki od serca”.

2.2.

Konkurs ma charakter społecznoedukacyjny, mający na celu kształtowanie oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży
pożądanych społecznie postaw, wyrażających się w niesieniu pomocy potrzebującym. Akcja ta jest okazją do
zachęcania młodych osób do włączania się w pomoc dla innych, świadczoną na zasadach wolontariatu.

2.3.

Kampania jest też środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej. W ramach Konkursu przekazane zostaną plecaki marki Easy dla podopiecznych wybranej przez
Organizatora Fundacji.

3. WARUNKI
3.1.

Konkurs składa się z dwóch części.

3.2.

W pierwszej części konkursu Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia, poprzez dokonanie trzech kroków: (1) pobraniu
Deklaracji uczestnictwa ze Strony konkursowej, (2) wypełnieniu Deklaracji uczestnictwa, (3) wysłaniu wypełnionej
Deklaracji uczestnictwa na adres poczty elektronicznej Organizatora – kontakt@plecakiodserca.pl. Zgłoszenia dokonuje
Koordynator odpowiednio umocowany przez właściwy do tego organ Uczestnika.
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3.2.1. W Deklaracji uczestnictwa niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa szkoły, adres (ulica, numer, kod
pocztowy, miasto), imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz podpis.
3.2.2. Uczestnik zostaje poinformowany o przyjęciu Zgłoszenia drogą mailową na adres poczty elektronicznej, podany przez
Uczestnika w Deklaracji uczestnictwa.
3.2.3. Do drugiej części Konkursu przechodzi 200 (słownie: dwustu) Uczestników, którzy jako pierwsi dokonali Zgłoszenia.
3.3.

W drugiej części Konkursu Uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.

3.4.

W przypadku przejścia przez Uczestnika do drugiej części Konkursu, Koordynator zobowiązany jest do:

3.4.1. ekspozycji materiałów promocyjnych przesłanych przez Organizatora w widocznym miejscu w szkole,
3.4.2. poinformowania Uczniów o celu Zadania konkursowego i próby zachęcenia ich do zaangażowania w realizację Zadania
konkursowego.
3.5.

Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczniów, powinno być pracą autorską, która nie była
wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie
Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie
do każdej z prac w ramach zgłaszanego Zadania, a w szczególności prawo do zgłoszenia prac w Konkursie, prawo do
wykorzystania prac przez Organizatora zgodnie z celem i przeznaczeniem opisanym w treści Regulaminu. Rysunki oraz
inne prace artystyczne, wykonane w ramach Zadania konkursowego, przygotowywane są dla dzieci, które są
podopiecznymi wybranej przez Organizatora Fundacji. Za wykorzystanie prac stanowiących zadanie konkursowe,
zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w Regulaminie oraz za możliwość opublikowania tych prac na stronie
internetowej Organizatora Uczestnik, ani jego Uczniowie, twórcy Zadania konkursowego, nie mogą domagać się od
Organizatora dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem prawa domagania się wydania bonów, o których mowa w
pkt 4.5. Organizator nie ma obowiązku wskazywania danych twórców prac składających się na Zadanie konkursowe
danego Uczestnika i dla Organizatora twórcy zadania pozostają anonimowi.

3.6.

Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz
dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania
Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
oraz praw autorskich i własności przemysłowej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać
słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

4. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
4.1.

Pierwsza część Konkursu trwa od pierwszego dnia Czasu trwania Konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do końca
Czasu trwania Konkursu lub do momentu Zgłoszenia dokonanego przez dwusetnego Uczestnika, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

4.2.

Z chwilą dokonania Zgłoszenia przez dwusetnego Uczestnika, na Stronie konkursowej pojawi się informacja o
zakończeniu pierwszej części Konkursu.

4.3.

Druga część Konkursu polega na wykonaniu przez Uczniów Zadania konkursowego, a następnie przesłaniu go do
Organizatora przez Koordynatora drogą pocztową.

4.4.

Uczestnik powinien dostarczyć Zadanie konkursowe Organizatorowi do ostatniego dnia Czasu trwania Konkursu.

4.5.

Organizator udostępni bony rabatowe na plecaki marki Easy każdemu Uczniowi, który wykona rysunek lub inną pracę
artystyczną, nawet jeżeli liczba prac będzie wykraczała poza 25, które potrzebne są do wykonania Zadania
konkursowego.

4.5.1. Osobą odpowiedzialną za wręczenie bonów jest Koordynator.
4.5.2. Na Stronie konkursowej opublikowana zostanie lista sklepów biorących udział w akcji, w którym możliwe będzie
zakupienie plecaka marki Easy.
4.5.3. Za zakup plecaka marki Easy w jednym ze sklepów z listy wskazanej w pkt 4.5.2 niniejszego Regulaminu, Uczeń
otrzyma nieodpłatnie od prowadzącego sklep, w którym Uczeń przedstawi bon, piórnik marki Easy. Uczniowi nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości piórnika, ani prawo domagania się wydania jego
równowartości w pieniądzu.

5. NAGRODY
5.1.

Fundatorem nagród jest Organizator.

5.2.

Każdemu Uczestnikowi, który spełni Zadanie konkursowe, przyznana zostanie Nagroda w postaci losowo wybranych
przez Organizatora artykułów szkolnych marki Easy o wartości 100 złotych brutto. Uczestnikowi nie przysługuje prawo
do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do zadania wydania jej równowartości w pieniądzu.

5.3.

Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda.

5.4.

Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

5.5.

W przypadku poprawnego zrealizowania Zadania konkursowego przez danego Uczestnika, Organizator wręczy jeden
Plecak od serca dziecku, będącemu podopiecznym Fundacji wybranej przez Organizatora.
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6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie
Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do
skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

6.2.

Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik
wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.

6.3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w
przypadku celu marketingowego.

6.4.

Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać:

6.4.1. dane Uczestników: nazwa, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
6.4.2. dane osobowe Koordynatorów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
6.5.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.

6.6.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na
adres: kontakt@plecakiodserca.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice.

7. KONTAKT
7.1.

Uwagi oraz pytania związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kontakt@plecakiodserca.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice.

7.2.

Zaleca się podanie w opisie wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu kontaktu – ułatwi
to i przyspieszy rozpatrzenie wiadomości przez Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

8.2.

W sprawach nieuregulowanych treścią regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
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