REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„DZIECIAKI DO RAKIET”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu pn. „Dzieciaki do
rakiet” (dalej: „Konkurs”) jest Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości
wpłacony (dalej: „Organizator”).
1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie
Konkursu (dalej: „Regulamin”). W pozostałym zakresie nieuregulowanym w Regulaminie
znajdują zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu
zawartych w Regulaminie.
1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
1.5. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych mających
swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu
2.1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa
mająca swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w czasie trwania
Konkursu dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej
www.dzieciakidorakiet.pl, wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu
oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”).
2.2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać dyrektor Szkoły uprawniony do jej
reprezentowania, jak również nauczyciel lub inny pracownik Szkoły upoważniony przez
takiego dyrektora Szkoły, lub opiekun prawny ucznia Szkoły upoważniony przez takiego
dyrektora Szkoły (dalej: „Zgłaszający”).
2.3. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie jest e-mail zwrotny przesłany przez
Organizatora na adres mailowy Szkoły lub Zgłaszającego, w terminie 72 godziny od
prawidłowego zgłoszenia Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej
www.dzieciakidorakiet.pl.
2.4. Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dokonać jednego zgłoszenia pracy
konkursowej, o której mowa w pkt 4 Regulaminu, w okresie trwania Konkursu będącego
przedmiotem Regulaminu).
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych
przypadkach do odmowy udziału w Konkursie przez Uczestników, którzy naruszają
postanowienia Regulaminu, w szczególności:
2.5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich;
2.5.2. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w
jego wizerunek;
2.5.3. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu.
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3. Czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs trwa od 10 września 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. i dzieli się na dwa etapy:
3.1.1.Etap I – Zgłoszenia – od 10 września 2018 r. od godz. 12:00 do 31 października 2018 r.
do godz. 23:59;
3.1.2.Etap II – Głosowanie – od 5 listopada 2018 r. od godz. 00:01 do 16 grudnia 2018 r. do
godz. 23:59.
3.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 18 grudnia 2018 r., na stronie internetowej
www.dzieciakidorakiet.pl.
3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów podanych powyżej, bez
wskazywania przyczyny.
4. Zadanie konkursowe
4.1. Aby uczestniczyć w I etapie Konkursu, tj. dokonać zgłoszenia i zostać Uczestnikiem, należy
dokonać łącznie poniższych czynności (zadanie konkursowe):
4.1.1.stworzyć pracę konkursową opisaną w pkt 4.2.-4.3. poniżej;
4.1.2.dokonać rejestracji Szkoły na stronie www.dzieciakidorakiet.pl w zakładce „Zgłoś
Szkołę”;
4.1.3.zaakceptować Regulamin;
4.1.4.przesłać pracę konkursową za pomocą ww. formularza rejestracyjnego Szkoły.
4.2. Praca konkursowa powinna mieć formę:
4.2.1.filmu video o maksymalnym czasie trwania 1 minuty i maksymalnej objętości 300 MB,
nakręconego dowolną techniką, np. telefonem komórkowym; albo
4.2.2.od 1 do 5 zdjęć o maksymalnej objętości 300 MB, jak też
4.2.3. zawierać opis słowny stanowiący uzupełnienie filmu wideo, zdjęcia lub albumu nie
więcej niż 5 zdjęć – maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.
4.3. Tematem pracy konkursowej musi być zachęcenie innych uczniów (dzieci i młodzieży szkół
podstawowych) do aktywności fizycznej. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest pokazanie
w sposób kreatywny, dlaczego warto być aktywnym fizycznie, jakie korzyści niesie ze sobą
uprawianie sportu, dlaczego wszyscy, a w szczególności dzieci i młodzież szkód
podstawowych, powinni uprawiać sport i być aktywnymi fizycznie. Zadanie konkursowe
musi zostać przygotowane przez uczniów Szkoły, która dokonuje zgłoszenia do udziału w
Konkursie.
4.4. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową (film, zdjęcie lub
album zawierający nie więcej niż 5 zdjęć, oraz opis, o których mowa w pkt. 4.2. powyżej).
4.5. Po przesłaniu pracy konkursowej za pomocą formularza zgłoszeniowego, praca konkursowa
podlega formalnej ocenie Organizatora pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem, w
tym pod względem treści i parametrów technicznych. Organizator może odmówić przyjęcia
pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa nie spełnia
ww. wymogów.
4.6. Przyjęcia zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu.
4.7. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 3.1.1.
Regulaminu.
4.8. Szkoła, zgłaszając pracę konkursową w Konkursie, jednocześnie:
4.8.1.potwierdza, że dysponuje wszelkimi prawami do zgłoszonej pracy konkursowej, w
tym: prawami autorskimi i pokrewnymi (także do muzyki, o ile została wykorzystana w
pracy konkursowej), zgodami na publikację wizerunku osób uwiecznionych na filmie,
zdjęciu, lub w jakichkolwiek materiałach zawartych w filmie lub w zdjęciach będących
fragmentem, elementem lub jakąkolwiek częścią pracy konkursowej, uiściła wszelkie
należne opłaty w stosunku do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
itp.
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Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia
praw osób trzecich w związku z treścią zgłoszonych prac konkursowych, nie ponosi
żadnych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ani
jakichkolwiek innej odpowiedzialności za działania i zaniechania autorów prac
konkursowych oraz Szkół dokonujących zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu;
4.8.2.zezwala Organizatorowi na opublikowanie pracy konkursowej na stronie
www.dzieciakidorakiet.pl w celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania, o którym
mowa w pkt 5.2. Regulaminu;
4.8.3.w przypadku, gdy dana Szkoła zostanie zwycięzcą Konkursu, zezwala Organizatorowi
na wykorzystanie pracy konkursowej w całości lub jej fragmentów, elementów, jak też
jakiejkolwiek części, w działaniach PR Organizatora dotyczących Konkursu i akcji
„Dzieciaki do Rakiet”, bez ograniczeń terytorialnych, w tym poprzez użycie w
materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich
typach mediów (np. internet, telewizja, druk (w tym plakaty, billboardy), publiczne
wyświetlanie (w tym na telebimach), w szczególności poprzez utrwalanie,
zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci
komputerów lub serwerów oraz do sieci teleinformatycznych lub informatycznych,
rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, publikacje elektroniczne i drukowane;
bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w przedmiocie oświadczeń, o których
mowa w pkt. 4.8.1. – 4.8.3. Regulaminu.
5. Wybór zwycięzców
5.1. W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 70 zwycięzców, przy czym 60 zwycięzców
zostanie wybranych w głosowaniu, o którym mowa w pkt 5.2., a 10 zwycięzców - przez
kapitułę konkursową, o której mowa w pkt 5.4.-5.5. Regulaminu.
5.2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.dzieciakidorakiet.pl, na
następujących zasadach:
5.2.1. Głosowanie jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 3.1.2. Regulaminu,
5.2.2.Każdy odwiedzający stronę www.dzieciakidorakiet.pl może obejrzeć wszystkie prace
konkursowe zakwalifikowane do Konkursu i oddać głos na jedną z nich.
5.2.3.Każdy odwiedzający stronę www.dzieciakidorakiet.pl, z jednego adresu IP może oddać
maks. pięć głosów dziennie na wszystkie prace konkursowe.
5.3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 60 Szkół, na których prace konkursowe w głosowaniu
opisanym w pkt. 5.2. Regulaminu zostanie oddana największa ilość głosów.
5.4. Spośród Szkół, które nie zostały zwycięzcami w wyniku głosowania, o którym mowa w pkt.
5.2. Regulaminu (tj. które nie weszły do grona 60 zwycięzców posiadających największą ilość
oddanych głosów), kapituła konkursowa powołana przez Organizatora wybierze dodatkowo
10 zwycięzców.
5.5. W skład kapituły konkursowej, o której mowa w pkt. 5.4. Regulaminu, wchodzą:
5.5.1.jeden przedstawiciel Organizatora (Banku BGŻ BNP PARIBAS);
5.5.2.jeden przedstawiciel Polskiego Związku Tenisowego;
5.5.3.jeden przedstawiciel agencji Havas Sports & Entertainment;
5.5.4.łącznie 6 przedstawicieli partnerów akcji „Dzieciaki do Rakiet” oraz jej patronów
medialnych.
5.6. Dodatkowymi zwycięzcami Konkursu, o których mowa w pkt. 5.4. Regulaminu, zostaną ci, na
których kapituła konkursowa, o której mowa w pkt. 5.5., oddana największą ilość głosów.
5.7. W przypadku, jeśli w głosowaniu opisanym w pkt 5.2.5.3. dwie lub większa liczba prac
konkursowych uzyskają jednakową ilość głosów, skutkującą niemożnością wyłonienia 60
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zwycięzców z największą liczbą głosów, o wyborze zwycięzcy spośród tych prac zdecyduje
kapituła konkursowa, o której mowa powyżej.
6. Nagroda
6.1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw sprzętu do nauki gry w tenisa w ramach lekcji wychowania
fizycznego, tzn.: piłki, siatki, rakietki i znaczniki Tenis10, o łącznej wartości 1500 złotych
brutto (jeden pakiet ) (dalej: „Nagroda”).
6.2. Każdy z 70 zwycięzców Konkursu otrzyma jedną Nagrodę.
6.3. Za zapłatę podatku od nagród odpowiedzialny jest Organizator.
6.4. Warunkiem wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu jest wzięcie przez co najmniej jednego, a
maksymalnie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego albo jednego, maksymalnie dwóch
nauczycieli nauczania początkowego pracujących w zwycięskiej Szkole w zorganizowanym
przez Organizatora we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym szkoleniu z prowadzenia
dla uczniów szkód podstawowych lekcji gry w tenisa, w jednym z terminów wybranych przez
nauczyciela spośród tych wskazanych w pkt 6.5. Regulaminu.
6.5. Szkolenie, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu, zostanie zorganizowane i opłacone przez
Organizatora (za wyjątkiem kosztów dojazdu biorących w nim udział nauczycieli Szkoły,
które powinna pokryć zatrudniająca ich Szkoła lub nauczyciele Szkoły; Organizator nie
ponosi kosztów w tym zakresie) i odbędzie się w następujących terminach (jeden do
wyboru):
6.5.1. 20.01.2019 r.;
6.5.2. 17.02.2019r.;
6.5.3. 2.03.2019 r.;
6.5.4. 10.03.2019 r.;
6.5.5. 24.03.2019 r.
6.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie deklaruje, że w przypadku zwycięstwa
w Konkursie i otrzymania Nagrody wprowadzi elementy tenisa do zajęć wychowania
fizycznego dla uczniów Szkoły, w terminie od otrzymania Nagrody do końca roku szkolnego
2018/19.
6.7. Nagroda może być wykorzystywana jedynie do prowadzenia bezpłatnych zajęć dla uczniów
zwycięskiej Szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego i nie może być wykorzystywana
komercyjnie przez Szkołę ani nauczycieli Szkoły ani uczniów Szkoły.
7. Dane osobowe
7.1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu (imię i nazwisko, telefon, adres
mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby udziału w Konkursie na
zasadach przewidzianych właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Uwagi końcowe
8.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
8.1.1.ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na możliwość zgłoszenia udziału w
Konkursie, przesłanie pracy konkursowej, lub wypełnienie innych postanowień
Regulaminu;
8.1.2.naruszenie przez Uczestników Konkursu praw autorskich osób trzecich, dóbr
osobistych osób trzecich, innych praw na dobrach niematerialnych, lub jakichkolwiek
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
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8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.1.3.zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą
opublikowania
zmienionej
wersji
Regulaminu
na
stronie
internetowej
www.dzieciakidorakiet.pl. Szkoły, które dokonały zgłoszenia udziału w Konkursu, o każdej
zmianie Regulaminu zostaną poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem
mailowym: kontakt@dzieciakidorakiet.pl.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.dzieciakidorakiet.pl.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 roku.
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