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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  

„Zaproś do rodziny Fundacji Orange i wygrywaj!” 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Zaproś do rodziny Fundacji Orange i 

wygrywaj” (dalej również: „Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Orange  

z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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,  o numerze NIP 5213367997 i o numerze REGON 

140280040 dalej również „Organizator”), adres e-mail: fundacja@orange.pl 

1.3. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu 

(dalej również: „Regulamin”), udostępnionego nieodpłatnie wraz z możliwością 

pobrania i zapisania na stronie www.fundacja.orange.pl/konkurs 

1.4. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 10.04.2018 r. roku od godziny 13:00 do 

27.04.2018 r. roku do godz. 23:59. 

1.5. Konkurs organizowany jest w ramach Programów „#SuperKoderzy” i „MegaMisja”, 

których celem jest budowanie i pogłębianie wśród uczniów szkół podstawowych 

kompetencji cyfrowych, rozwijanie w uczniach pracy zespołowej, doposażenie szkół  

w materiały edukacyjne, angażowanie wychowawców i rodziców.  

1.6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i można z niego zrezygnować w 

każdym  czasie, przesyłając taką informację do Organizatora w dowolny 

sposób,  

a w szczególności pisemnie lub mailem.  

1.7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla szkół 

podstawowych publicznych i niepublicznych oraz innych podmiotów będących już 

uczestnikami Programów: „#SuperKoderzy”, „MegaMisja” lub Programu „Pracownie 

Orange”. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne oraz 

inne podmioty zaproszone przez Organizatora, będące zakwalifikowanymi 

uczestnikami Programów: „#SuperKoderzy”, „MegaMisja” lub liderzy programu 

„Pracownie Orange”, zgodnie z regulaminami tych Programów, zwane dalej na 

potrzeby Regulaminu „Uczestnikami”.   

2.2. Zaproszenie do udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem e-maila wysłanego 

przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika.  

2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
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3. Przebieg Konkursu 

3.1. Konkurs polega na tym, że Uczestnik, który otrzymał zaproszenie do Konkursu i chce 

wziąć w nim udział wypełnia formularz on line znajdujący się pod adresem 

www.fundacja.orange.pl/konkurs i w ostatnim polu formularza ma za zadanie dopisać 

zakończenie zdania rozpoczynającego się tak: „Polecam 

MegaMisję/#SuperKoderów, bo… (dalej „Zadanie konkursowe”). Zadanie 

konkursowe ma obejmować maksymalnie 200 znaków. Jeden Uczestnik może wysłać 

tylko jedno Zadanie konkursowe i otrzymać tylko jedną nagrodę. Zadania konkursowe 

można wysyłać do dnia 27.04.2018 do godz. 23:59. 

3.2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 10 Laureatów, którzy 

napisali zdaniem Komisji najbardziej oryginalne i zachęcające Zadanie konkursowe 

nawiązujące do Programu lub Programów „#SuperKoderzy”, i „MegaMisja”, 

3.3. W skład Komisji wchodzą trzej  przedstawiciele Organizatora. 

3.3.  Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jej rozstrzygnięcia. Każdy 

Uczestnik może zapoznać się z protokołem. 

3.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.05.2018r. Laureaci zostaną 

poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty e-mail. W celu ustalenia adresu 

do wysyłki nagrody Organizator może kontaktować się również telefonicznie  

z Uczestnikiem. 

3.5. Nagrody główne zostaną wysłane na adresy korespondencyjne uzgodnione  

z Laureatem, przesyłką kurierską, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem prawidłowych danych do 

wysyłki. 

 

4. Nagrody 

4.1. Laureat Konkursu otrzymuje następujące nagrody: 

1)  tablet lub LOFI Robot o wartości 500 zł brutto; 

2) w przypadku, gdy Laureat jest osobą fizyczną –dodatkową nagrodę pieniężną 

wynoszącą 11,11% wartości nagrody, czyli 556 zł po zaokrągleniu w górę do 

pełnego złotego, celem zapłaty podatku dochodowego od nagród. Oznacza to, 

że dodatkowa nagroda nie zostanie Uczestnikowi wydana, lecz zostanie 

odprowadzona przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego. 

4.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę, jak również na jej równowartość 

pieniężną. 

 

5. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu 

 

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą 

elektroniczną, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie do 15 dni od daty 

zakończenia Konkursu i wydania nagród, za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres:fundacja@orange.pl 

5.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie Uczestnika. 
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5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

5.4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie 

wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach 

określonych w obowiązujących przepisach. 

 

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

6.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie 

niezbędnym do realizacji Konkursu. 

6.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć 

takie usługi jak: 

1) Zaproszenie do Konkursu; 

2) Zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej 

Konkursowi; 

3) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej dedykowanej Konkursowi; 

4) ogłoszenie wyników Konkursu; 

5) ustalenie adresu do odbioru nagród. 

6.3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia 

strony www. dedykowanej Konkursowi 

6.4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zakończenia 

Konkursu lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Konkursie lub opuszczenia strony 

dedykowanej Konkursowi. 

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą 

elektroniczną jest posiadanie zainstalowanego programu pocztowego lub konta 

pocztowego (np.: onet.pl, gmail.com, interia.pl, itp.) oraz jednej z powszechnie 

dostępnych przeglądarek internetowych np. Google Chrome, Mozilla  Firefox, Safari, 

Internet Explorer. 

6.6 Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, 

w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, 

naruszających dobra osobiste i inne prawnie chronione Organizatora, wulgaryzmów 

(również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp. 

6.7 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi 

zagrożeniami po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Organizator korzysta we 

własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, 

zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych. 

 

7. Ochrona danych osobowych 

7.1. W celu realizacji Konkursu, Organizator przetwarza dane osobowe osób fizycznych 

uczestniczących w Konkursie. 

7.2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie 

przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną 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,  

o numerze NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040. 
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7.3. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu są zbierane wyłącznie  

w celu realizacji Konkursu i wydania nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

7.4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie i wydania nagrody.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo 

dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych.  

7.5. Ochrona danych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną a także innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

7.6. Na zasadach określonych w art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych 

administrator danych (Organizator) może powierzyć innemu podmiotowi 

przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w celach i zakresie 

wynikających  

z postanowień Regulaminu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu 

art.  

7 pkt. 6 ww. ustawy. 

 

8. Prawa autorskie 

8.1. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego do Konkursu, Uczestnik 

oświadcza, że: 

1) jest jedynym autorem Zadania konkursowego oraz że przysługuje mu pełnia 

majątkowych i osobistych praw autorskich do Zadania konkursowego, a Zadanie 

konkursowe nie narusza żadnych praw osób trzecich; 

2) w razie stania się Laureatem Konkursu udziela Organizatorowi licencji wyłącznej 

do korzystania z Zadania konkursowego, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Zadania do Konkursu 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką 

drukarską; 

b) dokonywanie opracowań oraz wykorzystanie w innym utworze,  

c) wprowadzenie do obrotu; 

d) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów, a także stworzonych przez 

Organizatora opracowań dla potrzeb realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia 

jego wyników oraz dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych 

dotyczących działalności Organizatora (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, 

plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie 

z nich i rozpowszechnianie w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich 

utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz 

wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie oraz 

publiczne wystawienie i udostępnienie publiczne w inny sposób, w 

szczególności  

w siedzibie Organizatora oraz w komunikacji wewnętrznej Organizatora; 

e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do 

pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych 

egzemplarzy; 

f) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie 

za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, 
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za pośrednictwem satelity, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne 

wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją 

lub podmiotem telewizyjnym publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, a w szczególności w Internecie, w tym mediach 

społecznościowych.  

8.2. Nabycie pełni majątkowych praw autorskich do Zadania konkursowego może 

nastąpić na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora oraz 

Uczestnika. W takim wypadku, Uczestnikowi nie należy się wynagrodzenie 

inne niż nagroda w Konkursie.  

8.3. W zakresie osobistych praw autorskich Uczestnik upoważnia Organizatora  

do oznaczania Zadania Konkursowego Uczestnika wedle wyboru 

Organizatora – bądź imieniem i nazwiskiem Uczestnika, bądź w sposób 

anonimowy. 

 

9. Inne postanowienia 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy. 

9.2.  Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne 

przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a 

ponadto konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w 

życie nowych powszechnie obowiązujących przepisów oraz konieczność wprowadzenia 

dodatkowych środków bezpieczeństwa na skutek pojawienia się nowych, 

nieprzewidywanych wcześniej zagrożeń (np. działań hakerów). 

 

 

 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 

2018 


