Regulamin konkursu
" Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą
w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w
Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000007507, o kapitale zakładowym
w wysokości 348.000,00 złotych, NIP 8560000376, REGON 810020100, zwana dalej
Organizatorem.
2. Konkurs

organizowany

jest

na

terytorium

województwa

Zachodniopomorskiego

Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 24 lutego 2015 do dnia 30 kwietnia 2015
§2
Uczestnictwo w konkursie
1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda szkoła podstawowa z województwa
zachodniopomorskiego (Szkoła).
3. Każda Szkoła (zwana dalej Uczestnikiem) może zgłosić maksymalnie dwie grupy uczniów z
klas 1-3 danej Szkoły (zwanej dalej Grupami). Grupa może liczyć nie mniej niż 5 osób i nie
więcej niż 35 osób.
4. Każda Grupa musi mieć swojego opiekuna. Opiekunem może zostać wyłącznie pracujący w
danej Szkole nauczyciel (zwany dalej Opiekunem).
§3
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia do Konkursu oraz wykonać zadanie
konkursowe.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Grupę w dowolnej formie (np. opowiadanie,
praca plastyczna, fotografia) dzieła na temat: „Jak sprawić aby nasza szkoła była zdrowsza?”
(Temat Konkursu) zwanego dalej Pracą Konkursową.
3. Prace Konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez Grupę i nie mogą naruszać praw
osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, zawierać treści
sprzecznych z prawem, naruszać dobrego imienia Organizatora, zawierać treści obraźliwych,
wulgarnych, erotycznych lub w inny sposób naruszać dobrych obyczajów, bądź też zawierać
treści powszechnie uznanych za naganne lub niedopuszczalne. W przypadku zgłoszenia Prac
Konkursowych niespełniających warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Organizator może odrzucić zgłoszoną Pracę oraz wykluczyć Grupę zgłaszającą taką Pracę z
dalszego udziału w Konkursie.
4. Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem: konkurs@asprod.com.pl lub Asprod Sp. z o.o., Ul.
Piastowska 46, 72-123 Kliniska Wielkie (z dopiskiem KONKURS). W zgłoszeniu należy podać:
pełną nazwę oraz adres szkoły, numer klasy albo nazwę Grupy będącej autorem Pracy
Konkursowej, imię i nazwisko opiekuna Grupy oraz liczbę dzieci w Grupie. Zgłoszenie może
zostać dokonane wyłącznie przez dyrektora szkoły albo przez nauczyciela będącego
opiekunem danej grupy – za zgodą dyrektora szkoły. Przepisy Regulaminu, które odnoszą się
do Opiekuna odnoszą się także do dyrektora szkoły, jeżeli jest on opiekunem danej Grupy.
5. Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcie lub skan Pracy Konkursowej. Zdjęcie lub skan nie może
przekraczać rozmiaru 4 MB, lub samą pracę wysłać fizycznie na adres stacjonarny. Ponadto
do zgłoszenia powinno zostać załączone oświadczenie Opiekuna Grupy o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
Konkursu i akceptacji jego postanowień oraz w przypadku, w którym zgłoszenie nie jest
dokonywane przez dyrektora szkoły, powinien do niego zostać załączony skan oświadczenia
dyrektora szkoły o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie.
6. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać najpóźniej do końca dnia 30.04.2015 r.
7. Po dokonaniu zgłoszenia jest ono weryfikowane pod względem zgodności z niniejszym
Regulaminem przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Prace niezgodne z
Regulaminem będą wykluczone z udziału w Konkursie.
8. Przystępując do Konkursu Szkoła wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości (w
szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora) swojej
nazwy wraz z Pracą konkursową i informacją o miejscu, które dana Grupa zajęła w Konkursie.
9. Spośród wszystkich zgłoszonych Prac Konkursowych Komisja Konkursowa wyłoniona przez
Organizatora, oceniając kreatywność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematem

konkursu, dokona wyboru trzech Prac i przyzna nagrody konkursowe Szkołom, które zgłosiły
najwyżej ocenione Prace.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej pod
adresem: http://www.asprod.com.pl najpóźniej do 01 czerwca 2015 r. Ponadto Organizator
powiadomi Szkoły o wynikach Konkursu w formie korespondencji e-mail na adresy, z których
dokonano zgłoszenia.
§4
Nagrody
1. Nagrodami dla Szkół w Konkursie są:
a. grant pieniężny na realizację pomysłu zgłoszonego w formie nagrodzonej pracy w
wysokości 5.000,00 złotych,
b. grant pieniężny na realizację pomysłu zgłoszonego w formie nagrodzonej pracy w
wysokości 3.000,00 złotych,
c. grant pieniężny na realizację pomysłu zgłoszonego w formie nagrodzonej pracy w
wysokości 2.000,00 złotych,
2. Pierwsze pięć Szkół, które jako pierwsze dokonają skutecznego zgłoszenia do Konkursu
uzyskają możliwość zorganizowania specjalnych lekcji W-F z udziałem piłkarzy pierwszej
drużyny klubu sportowego Pogoń Szczecin S.A., które dodatkowo połączone zostaną z
rozmową z dietetykiem oraz śniadaniem przygotowanym i dostarczonym do Szkoły przez
Organizatora. W lekcji może uczestniczyć maksymalnie 50 uczniów danej Szkoły.
3. Szkoły, o których mowa w ust. 2 zostaną powiadomione o możliwości zorganizowania
specjalnych lekcji W-F co najmniej za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres, z
którego dokonane zostało zgłoszenie. W przypadku, w którym dana Szkoła wyrazi chęć
zorganizowania takiej lekcji termin, w którym lekcja się odbędzie zostanie odrębnie ustalony
przez Organizatora z daną Szkołą, przy czym nie może to być termin późniejszy niż
październik 2015 r.
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane nagradzanym Uczestnikom w formie
przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie najpóźniej do dnia .30 czerwca 2015 r.
5. Szkoła, w oparciu o otrzymane informacje dotyczące wartości nagrody, jest zobowiązana do
samodzielnego rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym.
6. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę.
7. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

8. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest
Organizator tj. Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej 46,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000007507, o kapitale zakładowym w wysokości 348.000,00 złotych, NIP 8560000376,
REGON 810020100.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie
w związku z prowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Opiekunami oraz
w celu przekazania nagrody. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować
będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie
oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Udostępniając dane w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w związku z przystąpieniem
do Konkursu w celu i w zakresie wskazanym powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu mogą być
składane, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna
być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem Reklamacje - Konkurs.
Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika jego nazwę, imię i nazwisko Opiekuna
Grupy, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę
reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 40 dni od dnia
zakończenia konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia
ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu w
siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie zarówno osób,
jak i podmiotów, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z
prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie
jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną
formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

