ANEKS
z dn. 15.09.2016 r. do Regulaminu konkursu pn. „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”
§1
Mając na uwadze dobro Uczestników kampanii „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”, Organizator, od dn.
15.09.2016 r., postanawia zwiększyć wartość Nagrody dla Placówki, która zdobędzie I miejsce w Konkursie oraz
doprecyzować nazwę Nagrody przysługującej za II miejsce.
§2
W związku z powyższym, Organizator zmienia zapisy par. 8., sekcja II, pkt 1., lit. a. i b., które otrzymują następujące
brzmienie:
II.

NAGRODY DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. W Konkursie dla Placówek, Organizator przewidział 3 (trzy) rodzaje Nagród w postaci:
a. I miejsce (pierwsza w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda Główna, tj. voucher na wybrany z oferty Fundatora Nagród Hybrydowy System
Grzewczy (wraz z montażem elementów) o łącznej wartości 28 750,00 zł brutto. W ramach Nagrody
za I miejsce Organizator dopuszcza koszt montażu urządzeń do kwoty 3 750,00 zł brutto;
b. II miejsce (druga w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda I stopnia, tj. tablica multimedialna na poziomie DOKTOR o wartości 5 725,00
zł brutto;
c. III miejsce (trzecia w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda II stopnia, tj. zestaw profesjonalnych piłek sportowych o wartości 1 000 zł
brutto.
§3
Pozostałe warunki Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA” nie
ulegają zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem 16.09.2016 r.

Organizator
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REGULAMIN KONKURSU
„CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”
§1
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
a. Organizator – Galmet Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Głubczycach (48-100 Głubczyce), przy ul.
Raciborskiej 36, NIP: 748-000-27-40, REGON 530508930;
b. Partner Konkursu – Agencja Reklamowa NEXTDAY, z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik), przy ulicy
Żorskiej 22, NIP: 642-272-62-60, REGON: 277847285;
c. Koordynator techniczny – Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, z siedzibą w
Łodzi (94-303 Łódź), przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116/117, NIP: 727-248-50-21, REGON:
101045250;
d. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”, którego zasady
określa niniejszy Regulamin;
e. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
f. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3 pkt 1. i par. 4. pkt 4. Regulaminu;
g. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
h. Serwis – strona internetowa pod adresem www.cieplozklasa.pl, za pośrednictwem której Uczestnik
przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
i. Dzień konkursowy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli, tj. poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek, sobota, niedziela;
j. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy;
k. Nagroda – Nagrody wymienione w par. 8. Regulaminu;
l. Placówka oświatowa – każda szkoła lub placówka oświatowa w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2015, poz. 45), dalej: Placówka oświatowa lub
Placówka, w tym: placówki socjalizacyjne (np. dom dziecka), placówki interwencyjne (np. pogotowie
opiekuńcze), placówki specjalistyczno-terapeutyczne, placówki typu rodzinnego (rodzinne domy
dziecka);
m. Praca konkursowa – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w Konkursie,
z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4. pkt 4. – 11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie urządzanym pod nazwą „CIEPŁO Z
KLASĄ - DOGRYWKA”, będącym kontynuacją Konkursu „CIEPŁO Z KLASĄ”.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2016 r., przy czym czynności związane
z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dnia 17.11.2016 r.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy w szczególności od przypadku
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 471).
Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380).

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4. Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem pkt 2. poniżej,
wszystkie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), które spełniają łącznie następujące warunki:
a. są pełnoletnie lub ukończyły 13 rok życia i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział
w Konkursie;
b. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
d. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie akceptują jego
postanowienia.
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Partnera i Koordynatora technicznego
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest
zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez
Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu,
powoduje bezwzględną utratę prawa do Nagród w Konkursie.
3. Placówki oświatowe biorą udział w Konkursie na zasadach określonych w par. 5. Regulaminu.
§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE DLA UCZESTNIKÓW
1. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Internetu, na dedykowanej stronie internetowej Konkursu pod
adresem http://www.cieplozklasa.pl, zwanej dalej „Serwisem”.
2. Udział w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem w/w Serwisu.
3. Konkurs dla Uczestników polega na wyborze najlepszej Pracy konkursowej, zgłoszonej w danym Etapie
Konkursu, zgodnie z zapisem par. 6. pkt 1.-3.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który w terminie od 01.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
weźmie udział w Konkursie i spełni łącznie następujące warunki:
a. zarejestruje Konto Uczestnika za pośrednictwem Serwisu www.cieplozklasa.pl jedną z możliwych form
rejestracji:
1. zalogowanie na stronie www.cieplozklasa.pl za pomocą posiadanego konta w serwisie Facebook;
2. zalogowanie na stronie www.cieplozklasa.pl za pomocą posiadanego konta Google+;
poprzez podanie następujących, wymaganych danych:
− loginu i hasła do konta Uczestnika, gdzie loginem jest adres e-mail Uczestnika, a hasłem indywidualnie
ustalone przez Uczestnika hasło składające się z min. 5 znaków alfanumerycznych (wykluczone jest
używanie znaków diakrytycznych i znaków specjalnych);
− podanie wymaganych danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie (imię, nazwisko,
miejscowość zamieszkania, numer telefonu kontaktowego);
− akceptacji warunków udziału w Konkursie, poprzez zaznaczenie w stosownym miejscu w panelu
rejestracyjnym obowiązkowych oświadczeń:
„Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Ciepło z klasą - DOGRYWKA” oraz oświadczam, że
spełniam jego postanowienia.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galmet Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Głubczycach (48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu „Ciepło z klasą - DOGRYWKA”. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich
poprawiania, jak również prawie ich usunięcia.”;
− potwierdzenia danych do Konta Uczestnika poprzez kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
− aktywacji Konta Uczestnika poprzez kliknięcie w link wysłany przez Organizatora na podany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika, przy czym zastrzega się, iż e-mail z linkiem
aktywacyjnym dla danego Uczestnika Promocji wysłany zostanie z systemu teleinformatycznego
Organizatora niezwłocznie po ukończeniu przez Uczestnika procedury rejestracji w Serwisie, jednak nie
później niż w ciągu 24 h.
b. odda głos na wybraną Placówkę oświatową zgodnie z zapisem par. 7.
c. opcjonalnie wykona Zadanie konkursowe polegające na kreatywnym, oryginalnym i ciekawym uzasadnieniu
wyboru danej Placówki, odpowiadając na Pytanie konkursowe „Dlaczego Twoja szkoła powinna wygrać?” na
zamieszczonym w Serwisie formularzu zgłoszeniowym (Uczestnik może dodać do formularza Pracę
graficzną, z zastrzeżeniem pkt 5. i pkt 6. poniżej).
5. Praca graficzna danego Uczestnika powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać
wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści
reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych
dotyczących Fundatora Nagród w Konkursie.
6. W Konkursie nie są uwzględniane Zgłoszenia:
a. w których Prace konkursowe naruszają autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje, obowiązujące prawo
lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej;
b. w których Prace konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, treści pornograficzne oraz nie
będące odpowiedzią na Zadanie konkursowe.
7. Dany Uczestnik może dokonać Zgłoszenia w Konkursie tylko raz na 24 godziny.
Strona 3 z 13
Regulamin konkursu „CIEP ŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”

8. Prace Konkursowe zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzedniej weryfikacji dokonanej przez
moderatora Serwisu pod względem zgodności z zasadami Konkursu (pkt 4.-11. niniejszego paragrafu).
9. Prace konkursowe nadesłane do Konkursu, po pozytywnym procesie weryfikacji (nie dłuższym niż 24 godziny),
zostaną umieszczone w utworzonej w Serwisie ogólnie dostępnej galerii, na co Uczestnik wyraża zgodę przez
akceptację w procesie dodawania Pracy Konkursowej poniższej formuły:
„Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej www.cieplozklasa.pl nadesłanej przeze mnie Pracy
konkursowej oraz w przypadku wygranej, na umieszczenie na liście zwycięzców mojego imienia, miejsca
zamieszkania oraz nagrodzonego w Konkursie zgłoszenia”.
10. W przypadku, gdy załączone do Pracy Konkursowej zdjęcie, przedstawia wizerunek umożliwiający
jednoznaczną identyfikację danej osoby, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
umieszczonego na fotografii dla celów organizacji i przeprowadzania Konkursu, zgodnie z zapisami
Regulaminu i jest zobowiązany przed nadesłaniem zdjęcia, do uzyskania stosownej zgody na
rozpowszechnianie wizerunku od osób przedstawionych na zdjęciu będącym elementem Pracy konkursowej
oraz do akceptacji poniższych oświadczeń:
„Oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanym zdjęciem oraz, że korzystanie ze zdjęcia
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługuje mi prawo autorskie i pokrewne prawa majątkowe do
przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i gwarantuję,
że osoby zaprezentowane na zdjęciu, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.”
„Przenoszę na Galmet Sp. z o.o. Sp. K. autorskie prawa majątkowe d o nadesłanego zdjęcia wraz prawami
zależnymi, w tym z prawem do wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania ze zdjęcia bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.”
11. Do danego Zgłoszenia, Uczestnik może załączyć jedno zdjęcie zapisane w formacie JPG, o rozmiarze
nieprzekraczającym 2 MB.

1.

2.

3.
4.

5.

§5
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Konkurs dla Placówek oświatowych polega na wyłonieniu trzech Placówek oświatowych, które otrzymają
największą liczbę głosów w terminie przeznaczonym na głosowanie, tj. od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.
włącznie.
W Konkursie „CIEPŁO Z KLASĄ – DOGRYWKA” nie mogą brać udziału Placówki, które zostały Laureatami
nagród w Konkursie „CIEPŁO Z KLASĄ”. Poniżej znajduje się lista Placówek wykluczonych z Konkursu:
a. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – Żywiec;
b. Zespół Szkół nr 1 – Łosice;
c. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – Głubczyce.
Zarejestrowani uczniowie, nauczyciele czy rodzice związani z powyższymi szkołami mogą głosować na inne
Placówki dostępne na stronie Konkursu.
Liczba głosów uzyskanych przez Placówki w Konkursie „CIEPŁO Z KLASĄ” nie została usunięta. Placówki
rozpoczynają Konkurs z liczbą głosów, które zebrały w terminie 18.04.2016 r. – 20.06.2016 r.
W czasie trwania Konkursu dla Placówek oświatowych odbywa się głosowanie na najlepszą Placówkę spośród
wszystkich Placówek, zgłoszonych zgodnie z par. 5. Regulaminu, z zastrzeżeniem zasad określonych w lit. a. c. poniżej:
a. zarejestruje konto Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w par. 4. pkt 4. lit. a. powyżej;
b. zgłosi udział danej Placówki oświatowej w Konkursie poprzez wybór Placówki oświatowej spośród
dostępnych w bazie Serwisu Placówek, polegający na określeniu województwa, miejscowości, ulicy
i nazwy danej Placówki oświatowej;
c. wykona Zadanie konkursowe zgodnie z zapisem par. 4. pkt 4-11 powyżej.
Głosowanie na wybraną Placówkę, zgłoszoną do Konkursu, odbywa się z zastrzeżeniem zasad określonych
poniżej:
a. udział w głosowaniu biorą wyłącznie zalogowani Uczestnicy Serwisu www.cieplozklasa.pl;
b. dany Uczestnik (identyfikowany jednym loginem oraz imieniem i nazwiskiem) może oddać głos na
wybrane tylko jeden raz na 24 godziny;
c. podanie przy rejestracji, o której mowa w par. 4. pkt 4. Regulaminu, nieprawdziwych danych,
utworzenie większej ilości kont niż jednego, uzyskiwanie dodatkowych loginów w celu oddania
większej liczby głosów niż 1 na 24 godziny, stanowi podstawę do wykluczenia danego Uczestnika oraz
anulowania uzyskanych w ten sposób głosów;
d. zabronione są wszelkie czynności, które destabilizują pracę Serwisu, utrudniają dostęp lub korzystanie
z Serwisu. W szczególności, w ramach użytkowania Serwisu, zabronione jest korzystanie z automatów
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i programów generujących e-mail w krótkim czasie. Zabronione jest również podejmowanie innych
działań na szkodę Organizatora, Partnera, Fundatora, Uczestników Konkursu lub działań zagrażających
ich prawom lub interesom. Powyższe działania mogą skutkować wyłączeniem Uczestnika i Placówki
z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i własnej oceny szkodliwości
działań wymienionych powyżej;
e. liczba głosów możliwa do oddania z jednego adresu IP jest ograniczona do 500 głosów dziennie;
f. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów oddanych na Szkoły przed ogłoszeniem
wyników, w trakcie głosowania oraz po jego zakończeniu. Głosy oddane w sposób niezgodny
z Regulaminem zostaną usunięte;
g. ilość głosów, które otrzymuje dana Placówka oświatowa, są dostępne publicznie obok każdej Placówki,
w Serwisie www.cieplozklasa.pl;
6. Najpóźniej w okresie 3 Dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania głosów, zgodnie z pkt 1. powyżej,
Organizator dokonuje weryfikacji wszystkich głosów oddanych przez Uczestników, a następnie, najpóźniej
w terminie 1 Dnia roboczego, tj. do dnia 06.10.2016 r., publikuje w Serwisie dane zwycięskich Placówek.
7. Każda Placówka oświatowa, której dane nie znajdują się w bazie Serwisu, może zostać dodana do bazy na
żądanie danego Uczestnika poprzez wysłanie jej danych (nazwa szkoły, województwo, miejscowość, ulica)
w treści wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora Konkursu pod adres poczty elektronicznej:
promocje@ambasadamarek.pl. Po pozytywnym procesie weryfikacji, w ciągu 24 godzin, zgłoszona Placówka
dodawana jest do ogólnodostępnej bazy Serwisu.
8. Organizator przewidział specjalny adres e-mail, na który Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać ewentualne
problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu – promocje@ambasadamarek.pl .

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Konkurs dla Uczestników podzielony jest na 4 Etapy:
a. Etap I: od 01.09.2016 r. do 11.09.2016 r.,
b. Etap II: od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r.,
c. Etap III: od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r.,
d. Etap IV: od 26.09.2016 r. do 30.09.2016 r.
W każdym Etapie zostaną przyznane Nagrody określone w par. 8.
Nagrody dla Uczestników przyznawane są w następujący sposób:
a. po zakończeniu Etapu wybieranych jest przez Komisję konkursową sześćdziesiąt sześć najlepszych
zgłoszeń spośród Prac konkursowych nadesłanych w danym Etapie;
b. pierwszy i drugi w kolejności Uczestnik, którego Praca konkursowa zostanie wybrana i nagrodzona
przez Komisję, otrzyma po jednej Nagrodzie I stopnia;
c. każdy z pięciu kolejnych Uczestników, których Praca konkursowa zostanie wybrana, otrzyma po jednej
Nagrodzie II stopnia;
d. każdy z dziesięciu kolejnych Uczestników, których Praca konkursowa zostanie wybrana, otrzyma po
jednej Nagrodzie III stopnia;
e. każdy z dwunastu kolejnych Uczestników, których Praca konkursowa zostanie wybrana, otrzyma po
jednej Nagrodzie IV stopnia;
f. każdy dwunastu kolejnych Uczestników, których Praca konkursowa zostanie wybrana, otrzyma po
jednej Nagrodzie V stopnia;
g. każdy dwudziestu pięciu ostatnich Uczestników, których Praca konkursowa zostanie wybrana, otrzyma
po jednej Nagrodzie VI stopnia.
Laureaci poszczególnych Nagród zostaną wyłonieni w ciągu 3 Dni roboczych po ostatnim dniu nadsyłania
zgłoszeń w Etapie.
Wyboru najlepszych Prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora komisja
konkursowa (zwana dalej „Komisją” lub „Komisją konkursową”), w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora, Partnera i Fundatora Nagród.
Do zadań Komisji należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowo nadesłanym Zgłoszeniom;
b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Prac konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności;
c. ogłoszenie listy laureatów Konkursu, którzy otrzymali prawo do Nagrody;
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d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
7. Przy ocenie Prac konkursowych i wyborze najlepszych Prac, Komisja konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria:
a. oryginalność Prac konkursowych;
b. walory artystyczne Prac konkursowych;
c. jakość i powiązanie zgłoszonych Prac konkursowych z tematyką Konkursu oraz przedmiotem
działalności Fundatora Nagród;
d. pomysłowość;
e. słownictwo i stylistykę;
f. kreatywność;
g. formę i treść.
9. Decyzja Komisji w zakresie wyboru najlepszych Prac konkursowych jest ostateczna i wiążąca. Uczestnikowi
przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z procedurą określoną w par. 10. Regulaminu.
10. Weryfikacja prawa do poszczególnych Nagród prowadzona jest w następujący sposób:
a. najpóźniej w okresie 1 Dnia roboczego od dnia zakończenia obrad Komisji, laureat danej Nagrody
otrzyma w imieniu Organizatora wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym;
b. adresat wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 10. lit. a. powyżej, zostanie powiadomiony
o uzyskaniu prawa do Nagrody oraz poproszony o podanie swoich danych osobowych i adresowych
koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, data urodzenia/nr PESEL) oraz dodatkowo
zostanie poinformowany o konieczności przesłania czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf,
skan) oświadczenia Laureata, zgodnie z procedurą określoną w pkt 11. i pkt 12. poniżej, które
umożliwią przekazanie Nagrody. Jeśli adres zamieszkania nie będzie równocześnie adresem do wysyłki
Nagrody, Laureat Konkursu powinien o tym powiadomić Organizatora.
11. W korespondencji skierowanej do Organizatora Laureat Konkursu winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie
podpisać Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu, o którym
mowa powyżej, należy podać dane osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody. Oświadczenie nieopatrzone
podpisem Laureata Konkursu, Organizator uzna za nieważne.
12. Każdy Laureat Konkursu winien jest wysłać wymagane dokumenty (pkt 10. lit. b. oraz pkt 11.) na adres e-mail:
promocje@ambasadamarek.pl w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora, przy czym
wiadomości e-mail wysyłane jednorazowo nie mogą przekraczać rozmiaru 4 MB, pod rygorem ich nie
uwzględnienia przez Organizatora w procesie weryfikacyjnym.
13. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, lub;
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody, lub;
c. w wymaganym terminie zgodnie z pkt 11. powyżej nie poda swoich danych koniecznych do przesłania
Nagrody i nie prześle wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Laureata.
14. W przypadku, gdy Laureat Konkursu straci prawo do Nagrody lub jeżeli w terminie wskazanym w pkt 12. nie
prześle wymaganych dokumentów (zgodnie z pkt 10. lit. b oraz pkt 11.), Laureat Konkursu traci prawo do
Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu.
15. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się
z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
§7
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1. Konkurs dla Placówek oświatowych odbywa się w terminie od dnia 01.09.2016 r do dnia 30.092016 r. włącznie.
2. W Konkursie dla Placówek oświatowych Organizator przewidział trzy Nagrody o różnej wartości, zgodnie ze
specyfiką określoną w par. 8.
3. W czasie trwania Konkursu dla Placówek oświatowych, odbywa się głosowanie na najlepszą Placówkę
oświatową spośród wszystkich Placówek, zgłoszonych zgodnie z par. 5. Regulaminu, z zastrzeżeniem zasad
określonych w lit. a. - c. poniżej:
a. udział w głosowaniu biorą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Serwisu www.cieplozklasa.pl;
b. dany Użytkownik, który dokonał uprzednio skutecznej rejestracji w Serwisie, identyfikowany poprzez
zarejestrowany login, może oddać wyłącznie jeden głos w ciągu 24 godzin na wybraną przez siebie
Placówkę oświatową. Podanie przy rejestracji, o której mowa w par. 4 pkt 4. Regulaminu,
nieprawdziwych danych, utworzenie większej ilości kont niż jednego, uzyskiwanie dodatkowych
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4.
5.

6.

7.

loginów w celu oddania większej liczby głosów niż 1 na 24 godziny, stanowi podstawę do wykluczenia
danego Użytkownika oraz anulowania uzyskanych w ten sposób głosów;
c. ilość głosów, które otrzymuje dana Placówka oświatowa, jest dostępna publicznie obok każdej
Placówki, w zakładce „ranking” w Serwisie www.cieplozklasa.pl;
Głosowanie trwa do dnia 30.09.2016 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Głosy oddane na daną Placówkę po tym
terminie, Organizator uzna za nieważne.
Nagrody w Konkursie dla Placówek oświatowych zostaną przyznane zgodnie z zasadą opisaną poniżej:
a. pierwsza w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie głosowania,
otrzyma Nagrodę za zdobycie I miejsca;
b. druga w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie głosowania,
otrzyma Nagrodę za zdobycie II miejsca;
c. trzecia w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie głosowania,
otrzyma Nagrodę za zdobycie III miejsca.
Weryfikacja prawa do poszczególnych Nagród dla Placówek prowadzona jest w następujący sposób:
a. najpóźniej w okresie 3 Dni Roboczych od dnia zakończenia przyjmowania głosów, zgodnie z pkt 4.
powyżej, moderator Serwisu publikuje w Serwisie następujące dane trzech zwycięskich Placówek
oświatowych:
− nazwa Placówki oświatowej,
− miejscowość,
− ulica.
b. w pierwszej kolejności, Organizator podejmie próbę powiadomienia o wygranej pierwszej Placówki,
która otrzymała największą liczbę głosów, w terminie do 4 Dni roboczych od dnia zakończenia
głosowania, nie później jednak niż do dnia 06.10.2016 r. włącznie;
c. Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego, dostępny w bazie Systemu Informacji
Oświatowej (SIO) zwycięskiej Placówki;
d. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego ze zwycięską Placówką w ciągu trzech
różnych dni następujących po sobie;
e. jeśli kontakt z pierwszą Placówką, która otrzymała największą liczbę głosów, jest nieskuteczny zgodnie
z lit. g. poniżej lub Dyrektor zwycięskiej Placówki odmówi przyjęcia Nagrody zgodnie z lit. i. poniżej,
Nagroda za zdobycie I miejsca pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brana jest druga
w kolejności Placówka, która otrzymała największą liczbę głosów;
f. powyżej opisaną procedurę ponawia się aż do skutku, również w przypadku Nagród za zdobycie II i III
miejsca;
g. przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
− nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
− włączenie się poczty głosowej;
− brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem,
wyłączony aparat telefoniczny).
h. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje zwycięską Placówkę o wygranej w Konkursie oraz
o sposobie wydania Nagrody;
i. w przypadku, gdy dana Placówka oświatowa przyjmuje lub odmawia odbioru Nagrody podczas
rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 6. lit. b. powyżej, Organizator zażąda pisemnego
oświadczenia Placówki w tym zakresie (skan oświadczenia Placówka przesyła drogą poczty
elektronicznej na adres e-mail Organizatora promocje@ambasadamarek.pl, w terminie jednego Dnia
roboczego od poinformowania o wygranej). Wzór oświadczenia dla Placówki stanowi Załącznik nr 3
do Regulaminu.
j. po weryfikacji Placówki, która zdobywa Nagrodę Główną, Organizator rozpoczyna weryfikację praw
do Nagród I i II stopnia, na zasadach określonych w lit. a. – g. powyżej;
Lista ostatecznych Laureatów do Nagród dla Placówek zostanie opublikowana w Serwisie najpóźniej
w terminie do 14.10.2016 r.

I. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

§8
NAGRODY

1. W Konkursie dla Uczestników, Organizator przewidział łącznie 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery) Nagrody
w postaci:
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a. Nagroda I stopnia: 8 (osiem) kurtek z logotypem marki Galmet o wartości 161,75 zł brutto każda wraz
z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 18,00 zł do każdej Nagrody. Łączna wartość jednej
Nagrody I stopnia wynosi 179,75 zł brutto;
b. Nagroda II stopnia: 20 (dwadzieścia) polarów z logotypem marki Galmet o wartości 48,00 zł brutto
każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 5,00 zł do każdej Nagrody. Łączna wartość
jednej Nagrody II stopnia wynosi 53,00 zł brutto;
c. Nagroda III stopnia: 40 (czterdzieści) powerbanków z logotypem marki Galmet o wartości 55,35 zł
brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6,00 zł do każdej Nagrody. Łączna
wartość jednej Nagrody III stopnia wynosi 61,35 zł brutto.;
d. Nagroda IV stopnia: 48 (czterdzieści osiem) T-shirtów z logotypem marki Galmet o wartości 14,40 zł
brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,00 zł do każdej Nagrody. Łączna
wartość jednej Nagrody IV stopnia wynosi 16,40 zł brutto;
e. Nagroda V stopnia: 48 (czterdzieści osiem) pendrive’ów z logotypem marki Galmet o wartości 22,00
zł brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,50 zł do każdej Nagrody. Łączna
wartość jednej Nagrody V stopnia wynosi 24,50 zł brutto;
f. Nagroda VI stopnia: 100 (sto) ręczników z logotypem marki Galmet o wartości 15,75 zł brutto każdy
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1,75 zł do każdej Nagrody. Łączna wartość jednej
Nagrody VI stopnia wynosi 17,50 zł brutto.
2. Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu
w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361).
3. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 2. powyżej jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator
pobierze od każdego zwycięzcy Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu
Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej
nagrody pieniężnej, o której mowa w par. 8. pkt 1. lit. a. – f., do czego Uczestnik upoważnia Organizatora.
4. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie dla Uczestników wynosi 8 665,20 zł brutto (słownie: osiem tysięcy
sześćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).
II. NAGRODY DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1. W Konkursie dla Placówek, Organizator przewidział 3 (trzy) rodzaje Nagród w postaci:
a. I miejsce (pierwsza w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda Główna, tj. voucher na wybrany z oferty Fundatora Nagród Hybrydowy System
Grzewczy (wraz z montażem elementów) o łącznej wartości 23 275,00 zł brutto;
b. II miejsce (druga w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda I stopnia, tj. zestaw interaktywny DOKTOR o wartości 5 725,00 zł brutto;
c. III miejsce (trzecia w kolejności Placówka, która zgromadzi największą liczbę głosów w procesie
głosowania): Nagroda II stopnia, tj. zestaw profesjonalnych piłek sportowych o wartości 1 000 zł
brutto.
2. Nagrody w Konkursie dla Placówek oświatowych są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o art. 6. ust. 1. pkt 3. ustawy z dnia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz. 851).
3. Kwoty podane w pkt 1. lit. a. - c. powyżej, stanowią maksymalną wartość Nagród. Jeżeli koszty zainstalowania
i urządzeń w danej Placówce okażą się wyższe, niż wartość wygranej Nagrody, Fundator Nagród wraz
z nagrodzonym Laureatem, w drodze oddzielnego pisemnego porozumienia, ustalą najbardziej optymalny
System, który pozwoli na spełnienie oczekiwanego efektu Konkursu, z zastrzeżeniem, że koszt danego zestawu
nie może przekroczyć wartości Nagrody określonej Regulaminem Konkursu.
4. Wartość danego vouchera obejmuje wartość wybranych przez Laureata elementów oraz koszt ich instalacji.
W przypadku, kiedy dany Laureat Nagrody zrezygnuje z montażu wybranego zestawu, wartość graniczna
wybranych elementów nie może przekroczyć 85% wartości Nagrody opisanej w pkt 1. lit. a. - c.
5. Organizator informuje, iż wartości Nagród nie obejmują uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń
i odbiorów koniecznych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zainstalowania Nagród dla
Placówek – jest to po stronie Nagrodzonego Laureata.
§9
WYDANIE NAGRÓD
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SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD UCZESTNIKOM KONKURSU
1. Nagrody przesyłane są na adres Laureata Konkursu podany w czasie weryfikacji prawa do Nagrody.
2. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Kurier działający na rzecz Organizatora wraz z przesyłką zawierającą Nagrodę w Konkursie będzie miał ze
sobą sporządzony w dwóch kopiach protokół odbioru Nagrody (zwany dalej „PON”), który przed odbiorem
Nagrody Laureat Konkursu winien jest podpisać. W przypadku odmowy przez Laureata Konkursu podpisania
PON, kurier ma prawo nie wydać Nagrody i skieruje ją na sortownię firmy kurierskiej, do dalszej decyzji
Organizatora.
4. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki z Nagrodą, Organizator przewidział specjalny adres
kontaktowy dla Laureatów Konkursu, tj.: reklamacje@ambasadamarek.pl, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie
sprawy związane z odbiorem Nagrody. Na pisemne żądanie Laureata, wysłane na wskazany powyżej adres
e-mail, Organizator przewidział możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego dla skierowanej do
niego Nagrody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat
Konkursu winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin
wysłać na adres e-mail wskazany powyżej stosowną informację do Organizatora Konkursu. Możliwość opisana
powyżej nie zmienia prawa Laureata Konkursu do złożenia reklamacji w trybie opisanym w par. 10. Regulaminu
Konkursu.
5. Wzór Protokołu Odbioru Nagrody (PON) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Wszystkie Nagrody w Konkursie dla Uczestników zostaną wysłane do Laureatów po zakończeniu kampanii,
najpóźniej do dnia 20.10.2016 r.
SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD PLACÓWKOM OŚWIATOWYM
1. Wyniki Konkursu dla Placówek Organizator ogłasza najpóźniej do dnia 10.10.2016 r. za pośrednictwem strony
internetowej: www.cieplozklasa.pl.
2. Wydanie Nagród dla Placówek oświatowych nastąpi w terminie ustalonym z daną zwycięską Placówką, jednak
nie później niż do 30.12.2016 r.

1.
2.
3.

4.
5.

§10
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu. O wniesieniu reklamacji decyduje data wpływu do Organizatora.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można składać w formie pisemnej z dopiskiem:
„Reklamacja – CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”, na adres Organizatora: Galmet Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą
w Głubczycach (48-100 Głubczyce), przy ul. Raciborskiej36.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku nie
uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed
sądem powszechnym.
Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia
17.11.2016 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

§11
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Dane osobowe Laureatów Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania ,
a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu oraz wydania Nagród.
3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu wskazanej
w pkt 1. powyżej ustawy –Spółka Galmet Sp. z o.o. Sp. K. . z siedzibą w Głubczycach (48-100 Głubczyce),
przy ul. Raciborskiej 36, NIP: 748-000-27-40, REGON 530508930.
§12
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie/a oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie podpisze
Oświadczenie Laureata Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przeniesie na
Organizatora całość praw autorskich majątkowych do swojej Pracy konkursowej. Uczestnikom Konkursu nie
przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
następuje wraz z przeniesieniem praw zależnych do Pracy konkursowej, w tym z prawem do wykonywania
opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy,
na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia Pracy
Konkursowej do obrotu, w sposób określony w lit. b. powyżej;
d. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały
okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób
określony w lit. b. powyżej;
e. rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
2. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Prace konkursowe są wynikiem
jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich,
a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Prace konkursowe przesłane do Organizatora przez Uczestnika
Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
3. Organizator przeniesie całość nabytych praw autorskich majątkowych do przesłanych Odpowiedzi na rzecz
Zleceniodawcy, na co Laureat Konkursu wyraża zgodę podpisując oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.cieplozklasa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.
6. Laureatom Konkursu, zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym, nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości którejkolwiek z Nagród, ani do otrzymania jej ekwiwalentu
(pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU
DANE LAUREATA
(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola
formularza są obowiązkowe)
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Numer telefonu komórkowego:
O ŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRO DY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”.
Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).
Administratorem danych osobowych, jest Spółka Galmet Sp. z o.o. Sp. K. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędn e do otrzymania
nagrody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, jak również usunięcia. Wyrażam zgodę
na publikację na stronie internetowej www.cieplozklasa.pl na liście zwycięzców mojego imienia, miejsca zamieszkania oraz nagr odzonej Pracy
Konkursowej.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu, Partnera oraz Koordynatora technicznego. Nie współpracuję
przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego Konkursu. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a lub ukończyłem/am 13 lat oraz posiadam zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Ko nkursie, a także
akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu urządzanego pod nazwą „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”.
Przyjmuję do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek
dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązującyc h przepisów
prawa podatkowego, a w szczególności ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361).
Mając na uwadze, że:
- Organizator przeprowadził konkurs pt.: „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA” („Konkurs”);
- Jestem autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobist ych i majątkowych do Pracy konkursowej;
Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………... …………………………………...oświadczam, że:
1. Przenoszę na Organizatora, a Organizator przyjmuje autorsk ie prawa majątkowe do Pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi do Pracy
konkursowej, w tym z prawem do wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania z Pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, pop rzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu wprowadzenia Pracy konkursowej do obrotu, w sposób określony
w lit. b. powyżej;
d. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy
prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okoliczno ściowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do
obrotu, w sposób określony w lit. b. powyżej;
e. rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość
nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
2. Praca Konkursowa jest utworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakich kolwiek
praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Praca Konkursowa może być wykorzystywana zarówno w całości, jak i w części.
3. Upoważniam Organizatora do:
a. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Pracy konkursowej;
b. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Pracy konkursowej;
c. rozpowszechnienia Pracy konkursowej anonimowo.
4. Przeniesienie praw autorskich do Odpowiedzi następuje w zamian za Nagrodę. Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie majątkowe zostaną
przekazane Spółce Galmet Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głubczycach (48-100 Głubczyce), przy ul. Raciborskiej 36, na co wyrażam zgodę podpisując
niniejsze Oświadczenie.
Oświadczam, iż akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”.

…………..………............................................
(Data oraz czytelny podpis Laureata)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”
PON
PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY
NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA
ORGANIZATOR: GALMET SP. Z O.O.
TYP AKCJI: KONKURS ON-LINE
RODZAJ: GRA NIELOSOWA
DANE LAUREATA NAGRODY:
Rodzaj i wartość Nagrody brutto:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu komórkowego:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „CIEPŁO
Z KLASĄ - DOGRYWKA”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych, jest Spółka
Galmet Sp. z o.o. Sp. K. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Wiem, że
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, jak również usunięcia.
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej www.cieplozklasa.pl na liście zwycięzców mojego imienia,
miejsca zamieszkania oraz nagrodzonej Pracy Konkursowej.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu, Partnera oraz Koordynatora
technicznego. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego Konkursu. Nie jestem również
członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a lub ukończyłem/am 13 lat oraz posiadam zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w Konkursie, a także akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu urządzanego pod nazwą „CIEPŁO
Z KLASĄ - DOGRYWKA”.
Przyjmuję do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie
w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego
odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego a w szczególności
Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361).
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
Organizator oświadcza, iż dokonuje potrącenia należności z tytułu podatku od Nagrody z przysługującej Laureatowi
kwoty Dodatkowej nagrody pieniężnej.
UWAGA!
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! Protokół Laureat winien jest osobiście podpisać w obecności kuriera
działającego na zlecenie Organizatora. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie nagrody nie będzie możliwe.

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

Miejscowość, data, pieczęć i podpis Organizatora
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu „CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA”
OŚWIADCZENIE PLACÓWKI O PRZYJĘCIU/ODMOWIE PRZYJĘCIA NAGRODY DLA PLACÓWKI
NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: CIEPŁO Z KLASĄ - DOGRYWKA
ORGANIZATOR: GALMET SP. Z O.O.
TYP AKCJI: KONKURS ON-LINE
RODZAJ: GRA NIELOSOWA
DANE LAUREATA NAGRODY:
Rodzaj i wartość Nagrody brutto:
Nazwa Placówki oświatowej:
Adres Placówki:
Numer NIP
Numer telefonu kontaktowego:

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NAGRODY DLA PLACÓWKI *
Wyrażam zgodę na przyjęcie Nagrody w postaci _________________ oraz oświadczam, iż zapoznałem/am się
z zasadami Regulaminu Konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej www.cieplozklasa.pl na liście zwycięzców nazwy Placówki oświatowej,
miejscowości i ulicy, którą reprezentuję.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu, Partnera oraz Koordynatora
technicznego. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego Konkursu. Nie jestem również członkiem
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonkó w,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia .
Przyjmuję do wiadomości, iż Nagrody w Konkursie dla Placówek oświatowych są wydawane Laureatom zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o art. 6. us t. 1. pkt 3. ustawy z dnia 15.02.199 2
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz. 851).

Miejscowość, data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Placówki

Miejscowość, data, pieczęć i podpis Organizatora Konkursu

OŚWIADCZENIE O ODMOWIE PRZYJĘCIA NAGRODY DLA PLACÓWKI*
Odmawiam przyjęcia Nagrody w postaci _________________

Miejscowość, data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Placówki

Miejscowość, data, pieczęć i podpis Organizatora Konkursu

*Zaznaczyć właściwe
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