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Regulamin konkursu 
„EKOBEZPIECZNI” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Regulamin Konkursu  

Konkurs pod nazwą EKOBEZPIECZNI (zwany dalej „Konkursem”) jest prowadzony  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

(dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

1.2. Organizator i Sponsor  

Organizatorem Konkursu (przyrzekającym nagrody w nim przewidziane, w rozumieniu  

art. 919 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2014, 

poz. 121 ze zm.) oraz administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182, dalej jako: „Ustawa”) jest BSS Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 59/1, 61-734 Poznań, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572533,  NIP: 7010504160, (dalej: 

„Organizator”). 

 

Sponsorem nagród w Konkursie jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000008723, NIP: 896-000-56-73, o kapitale zakładowym/wpłaconym 

992 345 340 zł (dalej: „Sponsor”). 

 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że podmiotem wyłącznie i 

całkowicie odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie inne kwestie związane z 

Konkursem pozostaje Organizator. 

 

2. Zasady Konkursu 
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2.1. Uczestnicy 

 

1) W Konkursie może wziąć udział – jako Uczestnik – szkoła podstawowa 

reprezentowana przez dyrektora lub wicedyrektora. 

2) Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy (przez których rozumie się osoby 

zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy 

o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej 

umowy cywilnoprawnej), członkowie jakichkolwiek organów oraz współpracownicy 

Organizatora lub Sponsora, a także ich małżonkowie, powinowaci oraz krewni w linii 

prostej i bocznej do drugiego stopnia, osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia, jak również osoby faktycznie pozostające z nimi we wspólnym 

pożyciu.  

3) Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny (co oznacza, że udział w Konkursie 

nie jest bezpośrednio uzależniony od zakupu przez Uczestnika żadnych towarów  

ani usług). 

4) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie (wymaganym dla umożliwienia jego należytego 

przeprowadzenia) jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wskazanym odpowiednio  

w Regulaminie, przesłanie podpisanej przez dorosłych opiekunów Autora/Autorów 

Pracy konkursowej zgody na zgłoszenie jej do konkursu oraz potwierdzenie spełnienia 

pozostałych warunków uprawniających do udziału w Konkursie, co Uczestnik 

potwierdza przystępując do Konkursu. 

 

2.2. Czas trwania i harmonogram Konkursu 

 

Konkurs przeprowadzony zostaje według następującego harmonogramu: 

1) przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się w dniu 12 kwietnia 2018 r. 

o godz. 14.00 i kończy się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 13:59, 

2) głosowanie Internautów rozpocznie się w dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 i 

zakończy 21 czerwca 2018 o godz. 14:00. 

3) rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury następuje w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., 

4) ogłoszenie wyników i Laureatów Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 czerwca 

2018 r. 

 

2.3. Zasady Konkursu 
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1) Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej dostępnej pod adresem https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni. 

2) Zadaniem konkursowym Uczestnika jest stworzenie wraz z wybranymi uczniami klas 

IV-VI autorskiego materiału wideo opowiadającego, w jaki sposób uczniowie dbając o 

środowisko, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pokonują 

drogę do/ze szkoły (dalej: „Film”) lub wraz z wybranymi uczniami klas I-III pracy 

plastycznej pt.: „EKOBEZPIECZNI” (dalej: „Praca plastyczna”), (dalej „Prace 

konkursowe”). W przypadku „Filmu” liczba współautorów nie może przekroczyć 10 

osób.” Prace plastyczne” wykonywane powinny być indywidualnie. 

3) Zgłaszanie przez Uczestników Prac konkursowych do Konkursu odbywa się poprzez 

wypełnienie na stronie internetowej https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni 

formularza zgłoszeniowego i przesłania Pracy konkursowej w formie wideo lub zdjęcia 

Pracy plastycznej (dalej: „Zgłoszenie”). 

4) Jedno Zgłoszenie może obejmować tylko jedną Pracę konkursową.  

5) Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie po 3 prace plastyczne (klasy I-III) i 

filmowe (klasy IV-VI). 

6) Każde Zgłoszenie powinno zawierać Film lub zdjęcie Pracy plastycznej oraz krótki opis 

Pracy konkursowej wraz z uwzględnieniem nazwy szkoły i klasy, do której chodzą 

autorzy Pracy konkursowej. 

7) W treści Zgłoszenia Uczestnicy podają następujące dane osobowe, przetwarzane w 

zgodzie z postanowieniami punktu 2.5 poniżej: imię i nazwisko osoby reprezentującej 

Uczestnika, nazwa i adres szkoły, adres email osoby reprezentującej Uczestnika, 

numer telefonu osoby reprezentującej Uczestnika, imię i nazwisko autora/autorów 

Pracy. 

8) Zgłoszony do Konkursu Film musi być zapisany w formacie mp4.  

9) Zgłoszona do Konkursu fotografia Pracy plastycznej musi być zapisana w formacie 

PNG, JPEG, GIF.  

10) Praca konkursowa powinna traktować o bezpiecznym pokonywaniu drogi do/ze 

szkoły, z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego oraz elementów 

proekologicznych.  

11) Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować 

zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
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dobrego wychowania i kultury osobistej. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 

do niedopuszczenia takich prac do udziału w Konkursie. 

12) Po weryfikacji pod kątem zgodności z postanowieniami punktu 2.3.10 i 2.3.11 

powyżej, Praca Konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni. 

13) Internauci będą mogli oddać swój głos na wybraną Pracę konkursową znajdująca się 

na stronie https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni z zastrzeżeniem możliwości 

oddania po jednym głosie dziennie z jednego adresu IP na Film i na Pracę plastyczną. 

14) Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza 

godzą swym zachowaniem w prawa osób trzecich,  

b) prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione 

przypuszczenie, że mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu 

w sposób niedozwolony, prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

funkcjonowania Konkursu,  

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy 

Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek.  

15) Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika rozumiane jest jako jego deklaracja 

uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenie znajomości i akceptacja postanowień 

Regulaminu (co dodatkowo potwierdzone zostaje przez Uczestnika w ramach 

dokonywania Zgłoszenia). 

16) Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej 

wskazanej w ppkt. 1 powyżej oraz przywoływanego tam formularza. W celu 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że treści wprowadzane w sposób 

inny niż za pośrednictwem dedykowanego formularza nie są przez Jury uwzględniane 

ani brane w jakikolwiek inny sposób pod uwagę. 

 

2.4. Deklaracja Uczestnika 

Uczestnik oświadcza, że:  

1) Jest osobą upoważnioną do przesłania Zgłoszenia do Konkursu. 

2) Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.  

3) Najpóźniej w chwili zgłoszenia Pracy konkursowej będzie dysponował: 

a) pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) autora/autorów Pracy 

konkursowej na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie wskazanym w 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
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punkcie 2.3.7 Regulaminu. Zgoda udzielana jest na formularzu dostępnym na 

stronie https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni. 

b) pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) autora/autorów Pracy 

konkursowej do zgłoszenia jej do Konkursu oraz zgodą na wykorzystanie tego 

utworu poprzez udzielenie licencji na rzecz Organizatora (formularz zgody jest 

dostępny na stronie https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni). 

c) pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) autora/autorów Pracy 

konkursowej na wykorzystanie wizerunku, jeżeli zgłoszone prace zawierają 

wizerunek autora/ autorów (formularz zgody jest dostępny na stronie 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni). 

4) Zgadza się na wykorzystanie Pracy konkursowej w celach promocji i rozstrzygnięcia 

konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu).  

5) Zgadza się na korzystanie z Prac Konkursowych przez Organizatora oraz podmioty, 

którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, w sposób zgodny z tą 

licencją i w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszać praw osób 

trzecich. 

6) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w ust. 

2.3. pkt 7 powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, poprzez odznaczenie 

odpowiedniego checkboxu w Zgłoszeniu. 

 

2.5. Dane osobowe 

1) Dane osobowe Uczestnika, w podanym przez niego zakresie, jaki wskazany został  

w punkcie 2.3 ppkt. 6 powyżej, przetwarzane są wyłącznie  

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu odpowiednio przez ich 

administratora (Organizatora), odpowiednio na zasadach określonych w Regulaminie. 

Dane te przechowywane będą tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące 

przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte. 

2) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Konkursie, w tym otrzymanie nagrody. Uczestnik ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 

2.6. Prawa autorskie. 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
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1) Z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie i 3 (trzy) letniej licencji do korzystania z autorskich praw 

majątkowych do zgłoszonych Prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie 

jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w 

sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie 

lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych 

oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich 

wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora i Sponsora 

do udzielania dalszych licencji. 

2) W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi lub Sponsorowi roszczeń przez 

osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do Prac konkursowych lub praw do 

wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z Prac konkursowych zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, Uczestnik, który zgłosił daną Pracę konkursową do 

Konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, 

zwolnić Organizatora lub Sponsora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub 

prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub 

negocjacji ugodowych. 

 

2.7. Jury 

Wyboru Laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci” lub każdy osobno „Laureat”) dokona Jury 

w 5-osobowym składzie, składające się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora (dalej: 

„Jury”). 

 

2.8.  Rozstrzygnięcie Konkursu 

1) Rozstrzygnięcie Konkursu będzie przebiegało w dwóch etapach: 

 Etap I – głosowanie Internautów na stronie internetowej 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni na najlepszy Film i najlepszą Pracę 

plastyczną, 

 Etap II – spośród dziesięciu Filmów z największą ilością głosów Internautów 

Jury wybierze 1 najlepszy w swojej ocenie i 2 wyróżniające się, a spośród 50 

Prac plastycznych Jury wybierze 1 najlepszą w swojej ocenie oraz 19 

wyróżniających się w swojej ocenie. 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
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2) Decyzje Jury są ostateczne. 

3) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni oraz profilu Jak Jeździsz na portalu 

społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/jakjezdzisz) w terminie 

wskazanym w punkcie 2.2 powyżej. 

4) Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa 

składająca się z trzech osób wskazanych przez Organizatora (dalej: „Komisja”).  

5) W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu (jednakże bez 

uszczerbku dla punktu 2) powyżej) organem rozstrzygającym jest Komisja, która 

podejmuje decyzje, kierując się postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Każdy Uczestnik uprawniony jest do jednej Nagrody (także w sytuacji dokonania 

przez danego Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia zgodnie z punktem 2.3 ppkt. 

5 powyżej). 

 

3. Nagrody 

1) Nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”) stanowią: 

a) Za najlepszy Film – jednodniowy event w zwycięskiej szkole o tematyce 

ekologicznej i związanej z bezpieczeństwem na drodze, a dla twórców Filmu 

nagrody indywidualne w postaci zestawów akcesoriów szkolnych o wartości 

150 zł każdy. Laureaci kolejnych 2 miejsc otrzymają nagrody indywidualne w 

postaci zestawów akcesoriów szkolnych o wartości 100 zł każdy. 

b) Za najlepszą Pracę plastyczną – zestaw do nauki zasad ruchu drogowego – 

mobilne miasteczko drogowe. Dla autorów kolejnych 19 najlepszych Prac 

plastycznych zestawy akcesoriów szkolnych o wartości 100 zł każdy. 

c) Szkoła, z której pochodzić będzie zwycięska praca otrzyma także certyfikat Jak 

Jeździsz. 

2) O przyznaniu jednej z Nagród Uczestnik powiadomiony zostanie przez Organizatora 

drogą korespondencji elektronicznej (mailowej) z uwzględnieniem adresu e-mail 

Uczestnika, podanego w nagrodzonym Zgłoszeniu, w terminie do dnia 21 czerwca 

2018 r. 

3) Uczestnik rozdystrybuuje przyznane przez Organizatora Nagrody indywidualne wśród 

autorów poszczególnych projektów. 

https://www.jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni
https://www.facebook.com/jakjezdzisz
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4) Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej 

do Organizatora w terminie do czternastu dni od otrzymania wiadomości, o której 

mowa w ppkt. 3 powyżej, zawierającej adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. 

5) Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie czternastu dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora danych Uczestnika, o których mowa w ppkt. 4 

powyżej. 

6) W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Uczestnika lub niewskazania 

wymaganych danych w zakresie i terminie wskazanym w ppkt. 4 powyżej i w 

konsekwencji braku odbioru Nagrody, lub w przypadku rezygnacji z Nagrody przez 

Uczestnika, Jury w terminie siedmiu dni od daty upływu terminu przekazania danych 

Uczestnika wyłoni i nagrodzi (w tym powiadomi drogą korespondencji elektronicznej z 

uwzględnieniem adresu e-mail, podanego w nagrodzonym Zgłoszeniu) innego 

Uczestnika Konkursu (do którego postanowienia ppkt. 4 i 5 powyżej oraz pozostałe 

właściwe postanowienia Regulaminu odnoszące się do Uczestnika stosuje się 

wówczas odpowiednio). 

7) Uczestnik nie jest uprawniony do Nagrody w przypadku niespełnienia przez niego 

wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie. 

8) 50 Uczestników, którzy jako pierwsi dokonają Zgłoszenia w Konkursie otrzyma 

dodatkowo, niezależnie od wyniku Konkursu, pakiet zeszytów w ilości 50 sztuk dla 

każdego Uczestnika. Łącznie Organizator przekaże Uczestnikom 2500 sztuk zeszytów. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby sztuk. 

 

4.  Reklamacje 

1) Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane Organizatorowi w formie 

pisemnej lub elektronicznej, odpowiednio na adres Organizatora wskazany w punkcie 

1.2. Regulaminu lub na następujący adres e-mail: biuro@jakjezdzisz.pl w miarę 

możliwości z dopiskiem „EKOBEZPIECZNI”. 

2) Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane pozwalające na kontakt z osobą 

składającą reklamację, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail lub dokładny 

adres dla korespondencji w formie pisemnej osoby składającej reklamację, jak 

również przyczynę reklamacji oraz możliwie precyzyjny jej opis.  

3) O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający ją zostanie poinformowany, pisemnie  

na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany  

w reklamacji, w terminie czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji zgodnie  

z ppkt. 1 powyżej. 
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5. Postanowienia końcowe. 

1) Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

2) Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: http://jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni/pdf/regulamin.pdf. Na prośbę 

Uczestnika, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który 

umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w 

formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. 

3) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 

z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 

http://jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni/ . 

4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu wyłącznie 

w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu 

nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie 

(z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego) z chwilą opublikowania go na 

stronie internetowej wskazanej w ppkt. 3 powyżej. Dodatkowo, Organizator 

niezwłocznie powiadamia o dokonanej zmianie Regulaminu na stronie internetowej,  

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również na profilu Jak Jeździsz na 

portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/jakjezdzisz). 

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe 

przepisy prawa polskiego. 
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