
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Świąteczna kartka #SuperKoderów” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Świąteczna kartka #SuperKoderów” i zwany jest w 

dalszej części regulaminu „Konkursem”. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i 

warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób 

informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z 

Konkursem. 

3. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie, 02-326,  przy Al. 

Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, NIP 5213367997, REGON 140280040, zwana dalej 

“Organizatorem”. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator. 

5. Konkurs przeprowadzany jest drogą elektroniczną. 

6. Każde zgłoszenie Uczestnika - Szkoły do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie 

jest jednoznaczne z  zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu. 

7. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu. 

§ 2 
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu własnej, unikatowej kartki świątecznej przy 

pomocy programu Scratch. Odpowiedzi w postaci linku do kartki świątecznej należy przesyłać 

na adres mailowy monika.wronska@orange.com.  

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.11.2019 roku o godz. 12:00:00 i kończy się w 

dniu 30.11.2019 roku o godz. 23:59:00 . 

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach 

wskazanych w  § 5 Regulaminu. 

§ 3 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. W Konkursie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może brać udział każda 

Szkoła biorąca udział w Programie #SuperKoderzy w obecnej edycji jak również w 

którejkolwiek z edycji poprzednich. 

3. Każdy Uczestnik – Szkoła może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 
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4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

 

a. akceptacja Regulaminu Konkursu 

b. uczestnictwo w Programie #SuperKoderzy w wyżej wymienionych edycjach 

 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie. 

6. W celu wzięcia udziału w konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie 

poniższych wymogów: 

 

a. stworzyć własną unikatową kartkę świąteczną przy pomocy programu Scratch, która 

będzie zawierała następujące elementy: 

- zostanie stworzony skrypt dla co najmniej 2 duszków 

- będzie to kartka dźwiękowo-muzyczna  

- mile widziana kolorystyka #SuperKoderów i Fundacji Orange 

- w opisie mailowym dołączonym do projektu znajdzie się informacja, że kartka powstała w szkole, 

która realizuje program  #SuperKoderzy. Prosimy też o podanie nazwy szkoły, z której kartka została 

przysłana. 

 

b. przesłania linku do stworzonej przez uczestnika kartki świątecznej na zasadach, o 

których mowa w § 2 

 

7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczeń przygotowowaną przez siebie kartkę wysyła na adres: sp137@retsat1.com.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada do godziny 12.00. 

1.2. Uczestnik Konkursu- Szkoła dokonuje zgłoszenia, wysyłając link do stworzonej przez siebie 

kartki świątecznej według wymogów zawartych w § 3. (do 30.11.2019 roku o godz. 23:59:00) 

2.3. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że: 

a. przysługują mu autorskie prawa majątkowego do zamieszczonej pracy bez ograniczeń 

lub obciążeń na rzecz osób trzecich; 

b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium 

licencji na publikację, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie pracy konkursowej 

na stronach internetowych związanych z Konkursem oraz jego Organizatorem. 

Zwycięskie i wyróżnione Prace konkursowe mogą zostać również rozpowszechnione 

poprzez przesłanie ich przez Organizatora do jego partnerów, kontrahentów i innych 
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organizacji współpracujących z Organizatorem jako karta z życzeniami świątecznymi. 

Zwycięska lub wyróżniona kartka będzie umieszczona w jednolitym szablonie 

identyfikującym Fundację Orange z opisem, że została ona stworzona przez Uczniów 

biorących udział w Programie #SuperKoderzy z podaniem danych Szkoły  

c. posiada zgodę osób ewentualnie uwidocznionych na kartce świątecznej na bezpłatne 

rozpowszechnianie ich wizerunku w zakresie wskazanym w lit b) powyżej; w przypadku 

osób niepełnoletnich posiada stosowną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych tych 

osób oraz zobowiązuje się do przedstawienia tej zgody na żądanie Organizatora  

3.4. Organizator ma prawo do usunięcia ze zgłoszeń treści wulgarnych i zawierających obraźliwe 

elementy bez poinformowania o tym Uczestnika. 

4.5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku 

zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności 

dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich,  wskutek wykorzystania przez 

Organizatora przekazanych mu prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5.6. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest 

upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być 

wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej 

z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych. 

6.7. Każdy Uczestnik - Szkoła może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

7.8. Organizator powoła Komisję Konkursową. 

8.9. Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze dwie nagrody główne i pięć 

wyróżnień, których autorzy zostaną nagrodzeni. 

§ 5 

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Organizator konkursu przewidział nagrodę główną w postaci Tabletu Samsung Galaxy Tab 

Active SM-T365  

2. Nagrodą wyróżnienia jest gra edukacyjna Scootie Go!. 

3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 

Konkursu. 

4. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie Programu www.superkoderzy.pl  

5. Organizator Konkursu skontaktuje się z laureatami konkursu poprzez email i poprosi o dane 

adresowe do wysyłki nagrody. 

6.  Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent 

pieniężny. Nagroda zostanie doręczona Laureatowi w terminie 14 dni roboczych od dnia 

podania przez Laureata aktualnych danych do wysyłki nagrody.  

7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków 

określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających 

realizację prawa do nagrody zgodnie z powyższymi zapisami. . W takim wypadku nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego Uczestnika 

Konkursu nieprawidłowych danych kontaktowych, adresu do doręczenia nagrody  oraz innych 

danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych 

danych. 



 

 

 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, 

listem poleconym na adres Organizatora. 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres email, adres 

korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego 

sposobu jej rozpatrzenia. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający 

reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w 

Zgłoszeniu adres email lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora 

Komisja Konkursowa. 

§ 7 

DANE OSOBOWE 

1. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie wiąże się z przekazaniem 

następujących danych osobowych  przez Uczestnika Konkursu: 

a. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia - nauczyciela Lidera grupy 

#SuperKoderów. 

b. adres e-mail i numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia - nauczyciela Lidera grupy 

#SuperKoderów  

 

2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zbieranych w zgłoszeniu do Konkursu jest 

Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskie 160. 

3. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia będą przetwarzane w celach związanych z 

realizacją Konkursu na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych 

(art. 6 ust. 1 lit f) RODO), którym jest realizacja działań statutowych Fundacji.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania wiąże się z 

niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 

przez okres niezbędny do ustalenia zasad dotyczących wysyłki nagród i rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w 

zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają wsparcia Fundacji w zakresie realizacji Konkursu 

oraz administrowania stroną internetową Programu, jak również świadczeniem usług hostingu. 

7. Osoba, której  dane osobowe są przetwarzane przez Fundację ma prawo do żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn 

związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z 

prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację może złożyć skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa) . 



 

 

9. Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących osobom, które dane przetwarza 

Fundacja dostępne są w Polityce Prywatności Fundacji Orange.  

10. Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec osób, których dane przetwarza profilowania 

i nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.  

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są 

następujące: dpofundacja@orange.com 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu na stronie Programu 

superkoderzy.pl. 

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika 

w stosunku, do którego powzięli podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest 

to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani 

poprzez stronę www.superkoderzy.pl 

5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyn. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników 

Konkursu oraz podmiotów trzecich. 

7. Regulamin oraz Konkurs podlegają prawu polskiemu. 

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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