REGULAMIN KONKURSU
„RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI –
KONKURS KLASOWY”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Biorąc udział w konkursie, osoby zgłaszające się do niego akceptują treść niniejszego Regulaminu
i zobowiązują się stosować do jego postanowień.
2. Organizatorem konkursu o nazwie “Relacja ze Szkolnej Wycieczki – Konkurs klasowy” (zwanego
dalej Konkursem) jest Biuro Podróży INDEX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
Stawowej 5/7 (zwany dalej Organizatorem).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie jednej zwycięskiej klasy (zwana dalej Zwycięską Klasą), która
biorąc udział w Konkursie spełni wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Rozdział II
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest autorska i klasowa relacja uczniów klasy z klasowej wycieczki, która
została zorganizowana przez Organizatora w roku szkolnym 2016/2017.
2. Praca konkursowa, tj. autorska i klasowa relacja z klasowej wycieczki (zwana dalej Pracą
konkursową) może mieć dowolną formę i może być wykonana dowolną techniką. Klasa (zwana
dalej Klasą) może na przykład przygotować film video, kolaż ze zdjęciami, napisać opowiadanie,
stworzyć komiks, wykonać rysunek itp.

Rozdział III
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział Klasy z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału Klasy, które w roku szkolnym 2016/2017 kończą daną szkołę
(ostatnia klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej).
3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.

Rozdział IV
Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs trwa od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.
3. Prace Konkursowe, tj. relacje z wycieczek szkolnych można zgłaszać do Organizatora od 1 września
2016 r. do 23 czerwca 2017 r.
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4. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które zostały przygotowane samodzielnie przez
uczniów danej Klasy.
5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje bezpośrednio wychowawca Klasy (zwany dalej Wychowawcą)
lub inny nauczyciel (zwany dalej Nauczycielem), który wyraził zgodę i chęć do reprezentowania
Klasy w Konkursie.
6. Klasa wybiera ze swojego grona reprezentanta (zwanego dalej Reprezentantem), który wspólnie
z Wychowawcą lub Nauczycielem zgłasza i reprezentuje swoją Klasę w Konkursie. Reprezentantem
może być na przykład przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub inna osoba do tego
wyznaczona przez Klasę.
7. Wychowawca lub Nauczyciel oraz Reprezentant zobowiązani są do bieżącego i rzetelnego
informowania Klasy o wszystkich sprawach związanych z udziałem Klasy w Konkursie.
8. Podstawą udziału Klasy w Konkursie jest:
a) wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej (zwana dalej Kartą zgłoszeniową) do
Organizatora oraz
b) dostarczenie Pracy Konkursowej do Organizatora.
9. Treść Regulaminu Konkursu oraz druk Karty zgłoszeniowej można otrzymać bezpośrednio
w siedzibie
Organizatora
lub
pobrać
ze
strony internetowej
Organizatora,
tj.
„http://www.indexpolska.com.pl/dokumenty”
lub
„„http://www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/konkurs_dla_szkol.html”.
10. Kartę zgłoszeniową i Pracę konkursową można:
a) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora,
b) przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Organizatora,
c) przesłać na adres mailowy Organizatora, tj. „konkurs@indexpolska.com.pl” lub
d) zamieścić lub przesłać na portalu społecznościowym Facebook na profilu pn. „Biuro Podróży
INDEX” (https://www.facebook.com/INDEXPOLSKA/).
11. Dostarczenie do Organizatora Karty zgłoszeniowej i Pracy konkursowej jest równoznaczne ze
zgłoszeniem się do Konkursu i akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Udział Klasy w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że:
a) zgłoszona przez Wychowawcę lub Nauczyciela oraz Reprezentanta Klasy Praca konkursowa do
Konkursu jest autorstwa Klasy, oraz że przysługuje jej do niej całość praw autorskich,
b) wszyscy uczniowie Klasy wyrazili zgodę, aby widniejące w Pracy konkursowej ich wizerunki
były rozpowszechniane w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
c) wszyscy przedstawiciele ustawowi uczniów danej Klasy wyrazili zgodę na ich udział
w Konkursie.
13. Klasa może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz i zgłosić tylko jedną Pracę konkursową.
14. Klasa może zgłosić do Konkursu tylko Pracę konkursową, która jest wyłącznie jej własnym dziełem.
W przypadku, gdy zgłoszona Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują jej wszelkie prawa
autorskie.
15. Do Konkursu Klasa może zgłosić Pracę konkursową, która nie brała udziału w jakimkolwiek innym
konkursie organizowanym przez jakikolwiek inny podmiot.
16. Prace konkursowe dostarczone do Organizatora po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora
zgłoszenia albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie z przyczyn
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18.

19.
20.
21.

niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług internetowych
albo wynikających z działania siły wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania w Konkursie Prac konkursowych, które
zawierają treści pornograficzne, określenia lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub
obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich lub mogące obrażać
uczucia religijne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania w Konkursie Prac konkursowych, które nie
spełniają warunków Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Klas, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu.
Klasa może zrezygnować z udziału w Konkursie do momentu jego rozstrzygnięcia. Klasa zachowuje
pełne prawa do wycofanej pracy i nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z rezygnacją
z udziału w Konkursie.

Rozdział V
Nagroda oraz zasady jej przyznawania
1. W celu wyłonienia Zwycięskiej Klasy Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej
zwaną Komisją konkursową), w skład której wejdą pracownicy Organizatora.
2. Spośród dostarczonych do Organizatora Prac konkursowych, Komisja konkursowa dokona wyboru
najlepszej i najciekawszej Pracy konkursowej.
3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
4. Nagrodą w Konkursie (zwaną dalej Nagrodą) jest jedna jednodniowa wycieczka w Beskidy (Beskid
Śląski lub Żywiecki) zorganizowana przez Organizatora dla Zwycięskiej Klasy.
5. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia za udział w Konkursie. O formie wyróżnienia
decyduje Komisja konkursowa.
6. Organizator w porozumieniu z Wychowawcą lub Nauczycielem oraz Reprezentantem Klasy
uzgadnia wszystkie warunki dotyczące wyjazdu. W kwestiach spornych ostateczną decyzje
podejmuje zawsze Organizator, a Wychowawca lub Nauczyciel, Reprezentant Klasy oraz Zwycięska
klasa muszą się do niej zastosować.
7. W terminie do 7 dni od wyłonienia Zwycięskiej Klasy, Organizator poinformuje Wychowawcę lub
Nauczyciela drogą telefoniczną. W sytuacji, gdy Organizatorowi nie uda się skontaktować
z Wychowawcą lub Nauczycielem, Organizator ponowi próby kontaktu dwukrotnie w przeciągu
kolejnych 7 dni od próby pierwszego skontaktowania się ze Zwycięzcą.
8. W przypadku niemożliwości nawiązania przez Organizatora Konkursu kontaktu z Wychowawcą lub
Nauczycielem zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale V. pkt. 7, Organizator dokonuje
dyskwalifikacji Zwycięskiej Klasy. W takim przypadku Komisja konkursowa bezzwłocznie wyłania
kolejną Zwycięską Klasę i informuje ją o wygranej w Konkursie na zasadach opisanych w Rozdziale
V. pkt. 7.
9. Zwycięska Klasa nie ma możliwości zamiany Nagrody na wypłatę pieniężną (ani w całości, ani
w części), ani na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową.
10. W przypadku, gdy Zwycięska Klasa rezygnuje z wygranej Nagrody, Zwycięska Klasa nie otrzymuje
ekwiwalentu pieniężnego od Organizatora za Nagrodę, z której Zwycięska Klasa zrezygnowała.
11. Zwycięska Klasa nie może przenieść prawa do wykorzystania wygranej Nagrody na inną klasę.
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Rozdział VI
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu pozostaje
Biuro Podróży INDEX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Stawowej 5/7.
2. Biorąc udział w Konkursie Wychowawca lub Nauczyciel oraz Reprezentant Klasy wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu ich danych osobowych dla wypełnienia celów
związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jego uczestników,
polegających w szczególności na wyłonieniu zwycięskiej Klasy.
3. Dane osobowe Wychowawcy lub Nauczyciela oraz Reprezentanta Klasy podlegają ochronie
przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883 z późn. zm.).
4. Dane osobowe Wychowawcy lub Nauczyciela oraz Reprezentanta Klasy będą przetwarzane
wyłącznie do czasu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku Wychowawcy
lub Nauczyciela, Reprezentanta oraz osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy
konkursowej za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu. Osoby te nie są
uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Dane osobowe Wychowawcy lub Nauczyciela oraz Reprezentanta Klasy mogą zostać umieszczone
w elektronicznej bazie danych i wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych obecnie
i w przyszłości na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) tylko w przypadku, gdy Wychowawca lub
Nauczyciel oraz Reprezentant Klasy wyrazi zgodę w tym przedmiocie. Osoby te podają swoje dane
na zasadzie dobrowolności, mają prawo wglądu do nich, ich poprawiania lub usunięcia.

Rozdział VII
Materiały przekazane Organizatorowi
1. Z chwilą doręczenia do Organizatora Pracy konkursowej, Organizator nabywa własność Pracy
Konkursowej zgłoszonej przez Wychowawcę lub Nauczyciela oraz Reprezentanta Klasy.
2. Z chwilą wydania Nagrody zwycięskiej Klasie, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonej Pracy konkursowej zwycięskiej Klasy na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych,
d) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia
z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju
nośnikach,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,
f) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych,
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marketingowych.
3. Z chwilą doręczenia do Organizatora Pracy konkursowej, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy
konkursowej Klasy w okresie do dwóch lat od zakończenia Konkursu na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych,
d) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia
z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju
nośnikach,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,
f) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych.

Rozdział VIII
Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Klasy ograniczona jest do wartości i liczby nagród
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
2. Prace konkursowe, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trakcie trwania Konkursu
w niniejszym Regulaminie.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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