Regulamin Konkursu dla Szkół i Zerówek Przedszkolnych

Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

I.

SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Konkurs – postępowanie zawierające element rywalizacji, prowadzone przez Organizatora w celu
propagowania u dzieci i uczniów postaw proekologicznych i budowania wrażliwości ekologicznej,
w ramach którego wyłonieni zostaną Laureaci i przyznane zostaną nagrody główne oraz nagrody
Grand Prix. Postępowanie Konkursowe jest jednoetapowe, ale w jego ramach uczestnicy mogą
rywalizować w ramach czterech kategorii, odpowiadających żywiołom ognia, wody, ziemi
i powietrza. O nagrodę Grand Prix mogą ubiegać się tylko ci Beneficjenci Konkursu, którzy
skutecznie zgłosili w Konkursie Prace Konkursowe w każdej z czterech kategorii.
Beneficjenci Konkursu – Szkoły i Zerówki Przedszkolne, w ramach, których działają Klasy i Grupy,
które zwyciężyły w Konkursie i na rzecz, której Klasy i Grupy zdobywają nagrody przekazywane
w Konkursie.
Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna na poziomie podstawowym, znajdująca się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci.
Zerówka Przedszkolna – placówka publiczna lub niepubliczna, tj. przedszkole, oddział przedszkolny
lub szkoła podstawowa, w której odbywa się obowiązkowe wychowanie przedszkolne dla dzieci w
wieku 6 lat.
Klasa – uczniowie uczęszczający do Szkoły – do klasy I – III do tej samej klasy, wraz z ich
Opiekunem, wspólnie pracujący nad realizacją Pracy Konkursowej. Jeden uczeń może być członkiem
tylko jednej Klasy.
Grupa – dzieci uczęszczające do Zerówki Przedszkolnej do tej samej grupy wraz z Opiekunem,
wspólnie pracujący nad realizacją Pracy Konkursowej. Jedno dziecko może być członkiem tylko
jednej Grupy.
Opiekun/Opiekun Klasy - pedagog/nauczyciel wyznaczony przez Szkołę lub Przedszkole,
sprawujący z upoważnienia Szkoły lub Przedszkola opiekę nad Klasą lub Grupą. Jeden
pedagog/nauczyciel może sprawować w ramach Konkursu opiekę tylko nad jedną Klasą lub Grupą.
Formularz Rejestracyjny - formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu, za
pośrednictwem którego Opiekun rejestruje się do Konkursu, tworzy konto Klasy lub Grupy, której jest
Opiekunem i tym samym uzyskuje dostęp do materiałów pomocnych do przygotowania zajęć
szkolnych lub przedszkolnych na temat wybranego żywiołu lub żywiołów oraz dostęp do Formularza
Konkursowego i Formularza Nagrody Grand Prix.

Formularz Konkursowy – formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu, dostępny dla
Opiekuna Klasy lub Grupy po utworzeniu konta i po zalogowaniu się do Strefy Nauczyciela, za
pośrednictwem którego następuje zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu.
Formularz Nagrody Grand Prix - formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Konkursu,
dostępny dla Opiekuna Klasy lub Grupy po utworzeniu konta i po zalogowaniu się do Strefy
Nauczyciela, za pośrednictwem którego następuje zgłoszenie Szkoły lub Zerówki Przedszkolnej do
nagrody Grand Prix.
Praca Konkursowa – utwór składający się z dwóch części: merytorycznej i artystycznej. Część
merytoryczna obejmuje relację zdjęciową lub w postaci zrzutu ekranu z zajęć przeprowadzonych
przez Opiekuna z wykorzystaniem materiałów na temat jednego z żywiołów udostępnionych w Strefie
Nauczyciela na koncie Opiekuna. Część artystyczna obejmuje utrwalone w formie zdjęć prace
plastyczne Grupy lub Klasy dotyczące wybranego żywiołu. Więcej szczegółów dotyczących
warunków, jakie powinna spełniać Praca Konkursowa zawiera Rozdział III Regulaminu „Zasady
Uczestnictwa w Konkursie”.
Laureaci – Opiekunowie oraz członkowie Klasy lub Grupy, będący zwycięzcami w Konkursie.
Fundator Nagród – spółka pod firmą Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222483, posługująca się numerem
REGON 630303023 oraz NIP 7791011327, o kapitale zakładowym w wysokości 798 214 120,00 zł,
w całości wpłaconym, będąca pomysłodawcą oraz zleceniodawcą przeprowadzenia Konkursu,
finansująca i wydająca Nagrody przekazywane w Konkursie.
Jury - grupa specjalistów powołanych do rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagrody Grand
Prix, w której skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora Nagród.
Moderator Strony Internetowej Konkursu - osoba posiadająca dostęp do narzędzi technicznych
dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie Internetowej Konkursu oraz możliwość
zarządzania Stroną internetową Konkursu i kontami Opiekunów, a także zapewniająca wsparcie
techniczne Opiekunom.
Organizator – spółka pod firmą Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka
Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000623947, posługująca się nr
NIP: 9512354562, przeprowadzająca czynności z zakresu organizacji Konkursu dla Szkół „Szkolne
Przygody Gangu Fajniaków” na zlecenie Fundatora Nagród, tj. spółki Jeronimo Martins Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie.
Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Konkursu, opublikowany
na Stronie Internetowej Konkursu.
Regulamin Strony Internetowej Konkursu - zasady funkcjonowania Strony Internetowej Konkursu,
dostępne na Stronie Internetowej Konkursu, w zakładce „Regulamin Serwisu”.

Sekretariat Konkursu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu,
prowadzone pod adresem: Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka Jawna,
ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa, w godzinach 9.30 – 16.30, nr tel.: 505 758 543 adres e-mail:
szkoly@gangfajniakow.pl
Strona Internetowa Konkursu – strona internetowa znajdująca się pod adresem
www.szkolneprzygodyfajniakow.pl dedykowana Konkursowi „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Fundatora Nagród w ramach
kampanii „Gang Fajniaków”.
2. Konkurs trwa od godz.12:00:00 w dniu 21.09.2020 r., do godz. 12:00:00 w dniu 18.11.2020 r. W
tym okresie możliwe jest wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracyjnego oraz Formularza
Nagrody Grand Prix na Stronie Internetowej Konkursu.
3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Strony
Internetowej Konkursu.
4. Celem Konkursu jest popularyzacja postaw proekologicznych wśród dzieci objętych nauczaniem
przedszkolnym (w wieku 6 lat) i uczniów klas I-III szkół na poziomie podstawowym oraz
budowanie w dzieciach i uczniach wrażliwości ekologicznej, a także promocja marki
„Biedronka”.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie Klasy i Grupy zgłoszone przez Opiekunów, którzy
uprzednio zarejestrowali się na Stronie Internetowej Konkursu za pośrednictwem Formularza
Rejestracyjnego oraz zaakceptowali Regulamin Strony Internetowej Konkursu.
6. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Klasa i
Grupa za pośrednictwem Opiekuna Klasy, a także Szkoła lub Zerówka Przedszkolna mogą w
każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie bez obowiązku podawania przyczyn.
Skutkiem rezygnacji jest to, że Szkoła lub Zerówka Przedszkolna lub tylko niektóre zgłoszone
Klasy lub Grupy (w zależności od zakresu rezygnacji) nie biorą udziału w dalszej części
Konkursu.
7. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres Sekretariatu Konkursu bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sekretariatu Konkursu.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału przez Klasę w Konkursie jest przeprowadzenie w Szkole
lub w Zerówce Przedszkolnej stacjonarnie lub zdalnie zajęć dotyczących co najmniej
jednego z czterech żywiołów, których dotyczą udostępnione na Koncie Opiekuna
materiały oraz stworzenie przez Klasę lub Grupę i Opiekuna Pracy Konkursowej.

2. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie Pracy Konkursowej
za pośrednictwem Formularza Konkursowego w okresie trwania Konkursu, tj. od
godziny 12:00:00 w dniu 21.09.2020 r. do godziny 12:00 w dniu 18.11.2020 r.
Zgłoszenia przekazane Organizatorowi w innym terminie lub przesyłane w innej
formie nie będą brane pod uwagę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Organizator
zastrzega prawo przedłużenia terminu nadsyłania Prac Konkursowych, z ważnych
przyczyn, o czym poinformuje zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VIII ust.
5-6 Regulaminu wskazującymi również, co należy rozumieć przez ważne przyczyny
przedłużenia terminu nadsyłania Prac Konkursowych.
3. Praca Konkursowa powinna zawierać zarówno część artystyczną przygotowaną przez
dzieci z danej Klasy lub Grupy, jak i merytoryczną przygotowaną przez Opiekuna.
Prace Konkursowe niekompletne lub nieuzupełnione w terminie do przesyłania Prac
Konkursowych nie biorą udziału w Konkursie.
4. Praca Konkursowa powinna być przygotowana w formie: zdjęć prac plastycznych,
których może być tyle ile jest dzieci w danej Klasie lub Grupie i od 1 do 3 zdjęć lub
zrzutów z ekranu, obrazujących przeprowadzone przez Opiekuna zajęcia, w tym
przynajmniej jednego zdjęcia lub zrzutu niezawierającego wizerunków
dzieci/uczniów ani Opiekuna Klasy, dodanych w formie załączników do Formularza
Konkursowego oraz krótkiego opisu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami),
zamieszczanego w przeznaczonym na ten opis polu w Formularzu Konkursowym.
5. Zdjęcia, zrzuty i opis, wchodzące w skład Pracy Konkursowej powinny uwzględniać
wszystkie elementy definicji Pracy Konkursowej, o której mowa w Rozdziale I oraz
niniejszym Rozdziale III.
6. Zdjęcia załączone do Pracy Konkursowej powinny być przesłane w formacie *png,
*jpg, *jpeg lub*gif o rozmiarze do 3 MB. Zrzuty ekranu powinny być przesłane w
formacie *jpg, *jpeg lub*gif o rozmiarze do 1,5 MB.
7. Zdjęcia, zrzuty i teksty załączone do Pracy Konkursowej nie powinny zawierać
jakichkolwiek znaków wodnych lub napisów i elementów graficznych nałożonych na
nie, a także nazw lub znaków towarowych innych niż Biedronka marek produktów i
usług. Użycie w Pracy Konkursowej nazw lub znaków towarowych marki Biedronka
nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne.
8. Opiekun Klasy zgłaszający Pracę Konkursową do Konkursu powinien postępować
zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Formularzu Konkursowym. Wprowadzenie
Pracy Konkursowej do Formularza Konkursowego polega na załączeniu zdjęć lub
zrzutów w odpowiednich formatach wskazanych powyżej do Formularza
Konkursowego, wpisaniu stworzonego opisu w miejscu przeznaczonym na opis oraz
wyborze pola „Wyślij”.
9. Przystąpienie Klasy lub Grupy do udziału w Konkursie jest zależne od
zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed przesłaniem Formularza
Konkursowego Opiekun Klasy, upoważniony przez dyrektora Szkoły lub Zerówki

Przedszkolnej, ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
zaakceptowania jego treści, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu
Konkursowym. System informatyczny stosowany na Stronie Internetowej Konkursu
uniemożliwia przesłanie Formularza Konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w
Konkursie, bez akceptacji treści Regulaminu.
10. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków
towarowych oraz innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a w szczególności
nazw, logotypów, znaków graficznych i słownych innych marek niż Biedronka.
Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej, ani pokazywać w negatywnym świetle marki
Biedronka oraz jakiejkolwiek innej marki należącej do Fundatora Nagród.
11. Nie jest dopuszczalne przygotowanie i zgłoszenie do Konkursu jednej i tej samej
Pracy Konkursowej przez kilka Klas lub Grup.
12. Opiekun danej Klasy lub Grupy może przygotować i zgłosić jedną Pracę Konkursową
tej samej Klasy lub Grupy na temat każdego żywiołu w dowolnej kolejności
przedstawiania żywiołów. Opiekun nie może zgłosić więcej niż jednej Pracy
Konkursowej na temat tego samego żywiołu, nawet jeśli cześć artystyczną dotyczącą
tego samego żywiołu przygotowała inna Klasa lub Grupa.
13. Formularz Rejestracyjny, Formularz Konkursowy zawierający Pracę Konkursową oraz
Formularz Nagrody Grand Prix uważa się za przesłane w chwili ich zarejestrowania na
serwerze, na którym znajduje się Strona Internetowa Konkursu. Opiekun dokonujący
zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Konkursie w postaci
komunikatu wyświetlonego w okienku Formularza.
14. Praca Konkursowa podlega weryfikacji formalnej pod kątem zgodności z zasadami
określonymi dla Pracy Konkursowej w Regulaminie, a w szczególności zgodności z
postanowieniami niniejszego Rozdziału III pkt. 1-13 Regulaminu. W przypadku gdy
po weryfikacji okaże się, że Praca Konkursowa wymaga uzupełnienia lub zmiany w
zakresie formalnym, czyli zgodności z Regulaminem, Moderator Strony Internetowej
Konkursu skontaktuje się w terminie do 14 dni z Opiekunem telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazując odpowiednie wskazówki dotyczące
kwestii formalnych i umożliwiając dokonanie ponownego prawidłowego zgłoszenia, z
zastrzeżeniem, że wskazówki Moderatora Strony Internetowej mogą nie zostać
wysłane, jeśli termin 14 dni upływa później niż czas wyznaczony do przesyłania Prac
Konkursowych. Zmiany i uzupełnienia nie mogą być dokonane po upływie terminu
zgłaszania Prac Konkursowych do Konkursu.
15. Opiekun może aż do upływu terminu zgłaszania Prac Konkursowych edytować
zgłoszoną Pracę Konkursową. W celu dokonania zmian, Opiekun powinien zgłosić
taką chęć do Sekretariatu Konkursu pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W takim wypadku Organizator usuwa Pracę Konkursową znajdującą
się w systemie, co umożliwia przesłanie zmienionej lub nowej Pracy Konkursowej.

Zmiany mogą być dokonywane nie później niż przed upływem terminu składania Prac
Konkursowych do Konkursu.
17. Praca Konkursowa lub jej fragmenty, może być publikowana przez Organizatora na
Stronie Internetowej Konkursu nie dłużej niż do dnia 19.11.2023r. Jednakże zdjęcia
zawierające wizerunki uczniów lub/i Opiekuna Klasy/Grupy stanowiące część Pracy
Konkursowej nie będą nigdzie publikowane przez Organizatora Konkursu.
18. Praca Konkursowa, która została zgłoszona do udziału w Konkursie lub jej fragmenty,
nie mogą być wykorzystane z tytułu uczestnictwa w innym programie, projekcie lub
konkursie (konkursach) zarówno w czasie realizacji Konkursu, jak i 2 lata po jego
zakończeniu.
19. Przesyłając Pracę Konkursową do Konkursu lub odpowiednio załączniki zawarte w
Formularzu Nagrody Grand Prix, Opiekun:
1) działając w imieniu Szkoły lub Zerówki Przedszkolnej, na podstawie
upoważnienia jej dyrektora, oświadcza, że:
a) nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności
wynikające z wewnętrznych regulacji obowiązujących Szkołę lub Zerówkę
Przedszkolna, do tego by Szkoła lub Zerówka Przedszkolna, w przypadku
wygrania przez Klasę lub Grupę w Konkursie, odebrała nagrodę dla Szkół
lub Zerówki Przedszkolnej, a Szkoła lub Zerówka Przedszkolna jest
uprawniona do odebrania nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych
zgód jakichkolwiek podmiotów i organów państwowych lub samorządowych
lub podmiotów prywatnych;
b) Szkoła lub Zerówka Przedszkolna wyraża zgodę na udział Klasy lub Zerówki
Przedszkolnej w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz na
posługiwanie się nazwą Szkoły lub Zerówki Przedszkolnej na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu oraz w informacjach na temat Konkursu,
publikowanych na Stronie Internetowej Konkursu;
2) oświadcza w imieniu własnym, że:
a) jest autorem relacji oraz zdjęć z realizacji zajęć składających się na Pracę
Konkursową lub zawartych w Formularzu Nagrody Grand Prix, a twórcami
lub współtwórcami części artystycznej Pracy Konkursowej są członkowie
Klasy lub Grupy;
b) wyraża zgodę na publikację wykonanych przez Opiekuna zdjęć i zrzutów
ekranu w ramach Pracy Konkursowej, a także załączników do Formularza
Nagrody Grand Prix na Stronie Internetowej Konkursu, w zakresie, o którym
mowa w ust. 17 powyżej, ze wskazaniem nazwy Szkoły/Zerówki
Przedszkolnej i Klasy/Grupy, z pominięciem imienia i nazwiska Opiekuna
jako autora zdjęć;

c) uzyskał zgodę opiekunów prawnych dzieci będących autorami części
artystycznej Pracy Konkursowej lub jej poszczególnych elementów na ich
publikację w zakresie, o którym mowa w ust. 17 powyżej;
e) przesłana Praca Konkursowa ani dokumentacja zdjęciowa załączona do
Formularza Nagrody Grand Prix nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr
osobistych i innych praw i dóbr prawnie chronionych;
3) oświadcza, że:
a) udostępnił opiekunom prawnym uczniów Klasy/Grupy Regulamin Konkursu
oraz uzyskał zgodę na wzięcie przez uczniów Klas/Grupy udziału w
Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie;
b) opiekunowie prawni każdego z uczniów Klasy/Grupy, twórców lub
współtwórców Pracy Konkursowej, wyrazili w imieniu swoich
podopiecznych zgodę na korzystanie z pracy autorstwa swojego
podopiecznego, na potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia Pracy Konkursowej,
wyłonienia Laureatów i wyróżnionych w Konkursie oraz na
rozpowszechnianie pracy podopiecznego w tym wraz z pracami innych
uczniów Klasy/Grupy poprzez ich publikację na Stronie Internetowej
Konkursu, ze wskazaniem nazwy Szkoły/Zerówki Przedszkolnej i
Klasy/Grupy, z pominięciem nazwiska podopiecznego jako autora/
współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach archiwalnych;
oraz wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na udzielenie przez
Opiekuna działającego w tym zakresie w ich imieniu licencji na rzecz
Fundatora Nagród do korzystania z prac ich podopiecznych będących
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231z późn.zm.), bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie pól eksploatacji
określonych w ppkt 4) poniżej;
c) opiekunowie prawni każdego z uczniów Klasy/Grupy, wyrazili w imieniu
swoich podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków
utrwalonych na zdjęciach, załączonych do Pracy Konkursowej, w celu
zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów;
4) oświadcza, działając w imieniu własnym, a także w imieniu uczniów Klasy/Grupy
w oparciu o upoważnienie i zgody o których mowa w ppkt 3) powyżej uzyskane
od ich opiekunów prawnych, że z chwilą przesłania Pracy Konkursowej do
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, udziela Fundatorowi Nagród
niewyłącznej licencji do korzystania z Pracy Konkursowej lub jej elementów
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską,
reprograficzną, techniką cyfrową, na nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
b) digitalizacja,
c) wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu
rozstrzygnięcia Konkursu, w celach archiwalnych, w celach marketingowych,
rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
d) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla
potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych
oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz
wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
20.

Praca Konkursowa nie może obejmować prac uczniów Klasy lub Grupy, których
opiekunowie prawni nie wyrazili zgód, o których mowa w ust. 19 powyżej.

IV. PRZEPROWADZENIE KONKURSU
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Jury ocenia Prace Konkursowe jako całość, czyli zarówno część merytoryczną jak
i artystyczną zgodnie z kryteriami wskazanymi poniżej przyzna Pracom
Konkursowym oceny według następujących zasad:
1) Warunki formalne:
a) Użycie materiałów dotyczących żywiołów zamieszczonych na Stronie Internetowej
Konkursu lub wykorzystanie własnego pomysłu na propagowanie postaw
proekologicznych w nawiązaniu do żywiołów wody, powietrza, ognia lub ziemi;
b) Stworzenie przez Klasę lub Grupę pracy plastycznej prezentującej siłę dziecięcej
wyobraźni,
2) Dodatkowe kryteria oceny:
c) Kreatywność przygotowanej pracy plastycznej;
d) Widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej;
e) Zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem Konkursu polegającym na
propagowaniu postaw proekologicznych i wrażliwości ekologicznej;
f) Osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala przeprowadzonych zajęć, wyjątkowo
innowacyjne podejście.

3. Jury dokona wyboru łącznie 100 (słownie: sto) Prac Konkursowych z wszystkich zgłoszonych do
Konkursu Prac Konkursowych w każdej z czterech kategorii odpowiadającej czterem żywiołom,
czyli łącznie 400 (słownie: czterysta) Prac Konkursowych, które uzyskały najwyższe oceny Jury
4. Lista Laureatów nagród głównych zostanie ogłoszona dnia 03.12.2020r. na Stronie Internetowej
Konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich Klas i Grup (bez podania danych osobowych).
Opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie i drogą mailową na adres
e-mail Opiekuna oraz numer telefonu podany przez Opiekuna w Formularzu Rejestracyjnym.
5. Szkoła lub Zerówka Przedszkolna, z której Opiekun lub Opiekunowie zgłosili Prace Konkursowe
w każdej z czterech kategorii odpowiadającej czterem żywiołom może ubiegać się o jedną z 15
(słownie: piętnastu) nagród Grand Prix. Ubieganie się o nagrodę Grand Prix następuje za
pośrednictwem Formularza Nagrody Grand Prix, w którym Opiekun uzasadni, dlaczego
placówka, w imieniu której ubiega się o nagrodę powinna tę nagrodę otrzymać. Uzasadnienie
powinno zawierać argumentację, dlaczego placówka powinna otrzymać finansowanie na
renowację terenu zielonego lub zakup ekologicznych sprzętów dla placówki.
6. Do Formularza Nagrody Grand Prix o nagrodę Grand Prix należy dołączyć dokumentację
zdjęciową (maksymalnie 3 zdjęcia) stanu terenu zielonego wokół placówki lub stanu sprzętów
mających podlegać wymianie).
7. Dokumentacja zdjęciowa załączona do Formularza Nagrody Grand Prix powinna spełniać
wymagania określone w Rozdziale Regulaminu III „Zasady Uczestnictwa w Konkursie” ust. 6 i
nie zawierać wizerunków żadnych osób fizycznych. Dokumentacja zdjęciowa zawarta w
Formularzu Nagrody Grand Prix zostanie wykorzystana w celu wybrania Laureatów Nagrody
Grand Prix i może być także upubliczniana przez Organizatora Konkursu w celu komunikowania
wyników Konkursu. Uzasadnienie zwarte w Formularzu Nagrody Grand Prix powinno zawierać
maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami.
8. Ubieganie się o nagrodę Grand Prix może nastąpić nie później niż do dnia 18.11.2020 r., po
złożeniu przez Opiekuna danej Klasy lub Grupy Pracy Konkursowych we wszystkich czterech
kategoriach.
9. Jury przyznaje nagrody Grand Prix stosując kryterium najbardziej przekonującego uzasadnienia
odnoszącego się do załączonej w Formularzu Nagrody Grand Prix dokumentacji zdjęciowej.
10. Lista Laurentów nagród Grand Prix zostanie ogłoszona dnia 03.12. 2020r. na Stronie Internetowej
Konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich Szkół i Zerówek Przedszkolnych (bez podania danych
osobowych). Opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie i drogą
mailową na adres e-mail Szkoły i Opiekuna oraz numer telefonu podany przez Opiekuna
w Formularzu Rejestracyjnym.

V. NAGRODY KONKURSOWE
1. W Konkursie zostanie przyznanych 400 (słownie: czterysta) zestawów nagród głównych,
ufundowanych przez Fundatora Nagród. W skład każdego zestawu wchodzi:

1) nagroda pieniężna dla Opiekuna zwycięskiej Klasy lub Grupy (Laureata) – w postaci
bonu na zakupy w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, o wartości nominalnej
50,00 (słownie: pięćdziesiąt) zł oraz certyfikat potwierdzający zwycięstwo w Konkursie;
2) dyplom oraz nagroda rzeczowa w postaci maskotek zwanych „Fajniakami”, które
odpowiadają żywiołowi, którego dotyczyła zwycięska Praca Konkursowa oraz ołówków
z nasionami – dla każdego dziecka zwycięskiej Klasy lub Grupy (Laureata), którego
praca plastyczna stanowiła część zgłoszonej przez Opiekuna Pracy Konkursowej.
2. W Konkursie przyznanych zostanie także 15 (słownie: piętnaście) nagród Grand Prix. Nagrodą
Grand Prix jest finansowanie przeznaczone na renowację terenu zielonego lub zakup
ekologicznych sprzętów dla placówki w wysokości 3 000 (słownie: trzy tysiące) zł dla każdej
zwycięskiej placówki przekazane w formie przelewu na podany przez placówkę numer rachunku
bankowego.
3. Nagrody, wskazane w ust. 1 powyżej, nie podlegają zamianie na inne, ani też w przypadku
nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, na ich ekwiwalent pieniężny.

VI. ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody, o których mowa w Rozdziale V Nagrody Konkursowe ust. 1 pkt 1 i 2 zostaną
przekazane Beneficjentom Konkursu i Opiekunom w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. na
adres Beneficjenta Konkursu.
2. Nagrody, o których mowa w Rozdziale V Nagrody Konkursowe ust. 2 zostaną przekazane
Beneficjentom Konkursu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres Beneficjenta
Konkursu po podaniu przez Beneficjenta numeru rachunku bankowego do przelewu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu.

VIII. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PROWADZENIA KONKURSU
1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję
składającą się z dwóch osób.
2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.
3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz
w terminie 30 dni od daty przekazania nagród, a w przypadku ich nieotrzymania – 30 dni od dnia,
do którego miały być wysłane.
4.
Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej - listem na adres Sekretariatu Konkursu:
Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka Jawna, ul. Zawojska 36, 02-927

Warszawa wraz z dopiskiem na kopercie ,,Reklamacja – Konkurs Szkolne Przygody Gangu
Fajniaków” lub mailem na adres szkoly@gangfajniakow.pl z tytułem maila „Reklamacja – Konkurs
Szkolne Przygody Gangu Fajniaków. Dopiski na kopercie i w tytułe maila nie są warunkiem złożenia
reklamacji, ale pomagają przyspieszyć jej rozpoznanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto
zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej Konkursu,
konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych
bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa,
bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu
zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw
nabytych przez uczestników Konkursu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie
niezwłocznie na Stronie Internetowej Konkursu. Uczestnikom przysługuje z tego tytułu
nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator informuje Szkoły o zmianach Regulaminu o których mowa w ust. 5 powyżej,
najpóźniej na 7 dni przed jego zmianą, poprzez publikację na Stronie Internetowej Konkursu
wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zgłoszonym do Konkursu Opiekunom
Klas i Grup informacji o zmianie, przynajmniej na 7 dni przed zmianą, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w taki sposób, by Opiekunowie mieli możliwość pobrania dokumentu
informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu
są wiążące, jeśli Opiekun nie wypowiedział udziału w Konkursie Klasy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Klasie zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą
elektroniczną na adres Sekretariatu Konkursu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Opiekunów Klas i Grup
wskazane zostały w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zamieszczonej przy
Formularzu Rejestracyjnym na Stronie Internetowej Konkursu oraz w Polityce Prywatności
(w zakresie wykorzystania plików Cookies), zamieszczonej na Stronie Internetowej Konkursu,
\w stopce Strony Internetowej Konkursu.
2. W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Organizator świadczy na rzecz Szkół,
Zerówek Przedszkolnych i Opiekunów usługi drogą elektroniczną. Zakres i zasady świadczenia
usług drogą elektroniczną zostały określone w Regulaminie Strony Internetowej Konkursu
i Polityce Prywatności (w zakresie wykorzystywania Plików Cookies), zamieszczonych na Stronie
Internetowej Konkursu, w stopce Strony Internetowej Konkursu.

