
REGULAMIN  

Konkursu „Szkolni Przyjaciele” 

 

 

§ 1  

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Szkolni 

Przyjaciele” (zwanego dalej „Konkursem”).  

 

§ 2  

1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z 
siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 
141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 17 050 400 zł (wpłaconym w całości), numer 
telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe 
połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z 
którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail 
wsip@wsip.com.pl (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 23.59 dnia 19 czerwca 2017 
r. (dalej „Okres Trwania Konkursu”). 

3. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, będące w Okresie Trwania 
Konkursu nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej tj. nauczycielami klasy pierwszej lub klasy 
drugiej lub klasy trzeciej szkoły podstawowej (zwane dalej „Nauczycielami”), oraz uczniowie 
klas: pierwszej lub drugiej lub trzeciej szkoły podstawowej (dalej zwani „Uczniami”). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z 
Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi 
członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, tj. ich zstępni, 
wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o 
których mowa w niniejszym ustępie powyżej, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym 
pożyciu. 

 

§ 3 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie 
poniższe warunki łącznie: 
1.1. Nauczyciel wraz z maksymalnie 30 Uczniami powinien stworzyć grupę konkursową (dalej 

zwaną „Grupą”) i przygotować pracę konkursową, wspólnie stworzoną przez wszystkich 
członków Grupy, realizującą temat „szkolni przyjaciele” w formie: 

a) pracy plastycznej albo 
b) wiersza, albo 
c)  filmu wideo ,  

z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.2. lit. c) poniżej (dalej zwaną „Pracą Konkursową”), 
oraz 

 
1.2. Nauczyciel powinien dokonać zgłoszenia udziału danej Grupy w Konkursie (dalej 

„Zgłoszenie”) poprzez wysłanie na adres: 



 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 
ul. Al. Jerozolimskie 96 

 00-807 Warszawa 
 z dopiskiem „Konkurs- Szkolni Przyjaciele” 

a) wypełnionego i podpisanego przez Nauczyciela formularza konkursowego (zwanego dalej 
„Formularzem Konkursowym”, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
Regulaminu, w tym zawierającego wskazanie imion i nazwisk członków danej Grupy oraz 
kategorii zgłaszanej Pracy Konkursowej i potwierdzenie zapoznania się z treścią 
Regulaminu przez Nauczyciela, oraz 

b) wypełnionych i podpisanych przez przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów) 
każdego z Uczniów wchodzących w skład utworzonej przez Nauczyciela Grupy 
oświadczeń o zgodzie na udział danego Ucznia w Konkursie na zasadach określonych w 
Regulaminie (dalej „Oświadczenie”), zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
Regulaminu, oraz 

c) płyty CD albo pendrive’a, na której zapisana będzie Praca Konkursowa w następującej 
formie: 

 skan albo zdjęcie stworzonej wspólnie przez daną Grupę dowolną techniką pracy 
plastycznej, utrwalony/utrwalone na ww. płycie CD albo pendrivie w postaci pliku 
w formacie pdf albo jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 10MB, albo 

 wiersz napisany na komputerze składający się maksymalnie z 2000 znaków, 
utrwalony na ww. płycie CD albo pendrivie w postaci pliku w formacie pdf albo 
doc o rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, albo 

 film wideo o czasie trwania maksymalnie 3 minut, utrwalony na ww. płycie CD 
albo pendrivie w postaci pliku w formacie  mov o rozmiarze nieprzekraczającym 
250 MB. Film wideo nie może przedstawiać wizerunku oraz głosu osób trzecich, 
tj. niewchodzących w skład Grupy. 

 
2. Jeden Nauczyciel może dokonać maksymalnie dwóch Zgłoszeń w Okresie Trwania Konkursu. 
3.  Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą przesłane Prace 
Konkursowe. Komisja, oceniając Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, 
kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie 
Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie oraz przesłane zgodnie z treścią 
Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestników uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
4. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń w Konkursie komisja 
konkursowa wyłoni łącznie 3 zwycięskie Grupy: 
4.1. w kategorii „praca plastyczna” zwycięzcą zostanie Grupa, której Pracę Konkursową z kategorii 
„praca plastyczna” komisja konkursowa uzna za najbardziej  oryginalną, kreatywną i pomysłową 
spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych z kategorii „praca plastyczna”; 
 
4.2. w kategorii „wiersz” zwycięzcą zostanie Grupa, której Pracę Konkursową z kategorii „wiersz” 
komisja konkursowa uzna za najbardziej  oryginalną, kreatywną i pomysłową spośród wszystkich 
nadesłanych Prac Konkursowych z kategorii „wiersz”; 

 
4.3. w kategorii „film wideo” zwycięzcą zostanie Grupa, której Pracę Konkursową z kategorii „film 
wideo” komisja konkursowa uzna za najbardziej  oryginalną, kreatywną i pomysłową spośród 
wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych z kategorii „film wideo”; 

5. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe: 



5.1. w kategorii „praca plastyczna”- nagroda dla każdego członka zwycięskiej Grupy- Kuferek 
ucznia oraz Słowniczek ortograficzny o łącznej wartości 44,90 złotych brutto ; 
 
5.2.   w kategorii „wiersz”-nagroda dla każdego członka zwycięskiej Grupy- Kuferek ucznia oraz 
Słowniczek ortograficzny o łącznej wartości 44,90 złotych brutto; 

 
5.3.   w kategorii „film wideo”- nagroda dla każdego członka zwycięskiej Grupy- Kuferek ucznia 
oraz słowniczek ortograficzny o łącznej wartości 44,90 złotych brutto; 
 
6. Do nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostanie dodana nagroda pieniężna 
stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie 
wypłacona zwycięzcom, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o 
którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 2032 z późn.zm.). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku 
od nagrody odpowiedzialny jest Organizator.    

 
7. W dniu 23 czerwca 2017 r. na stronie internetowej pod adresem 
https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa-klasy-1-3/szkolni-przyjaciele/ oraz na 
profilu Organizatora „WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne” w serwisie 
www.facebook.com zostanie opublikowana lista zwycięzców ze wskazaniem wyłącznie nazwy i 
siedziby szkoły, do której uczęszczają Uczniowie wchodzący w skład danej zwycięskiej Grupy. 
 
8. Niezależnie od ust. 7 powyżej, w dniu 23 czerwca 2017 r. Organizator skontaktuje się ze 
zwycięzcami Konkursu przesyłając informację o zwycięstwie w Konkursie na adres e-mail 
Nauczyciela ze zwycięskiej Grupy, wskazany przez Nauczyciela w Formularzu Konkursowym, oraz 
adres e-mail do kontaktów dla każdego z Uczniów zwycięskiej Grupy, wskazany w oświadczeniu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przez przedstawiciela ustawowego Ucznia 
wchodzącego w skład zwycięskiej Grupy. Nauczyciele wchodzący w skład zwycięskich Grup oraz 
przedstawiciele ustawowi Uczniów wchodzących w skład zwycięskich Grup, w ramach ww. 
wiadomości mailowej o zwycięstwie w Konkursie, zostaną także poproszeni o przesłanie drogą 
mailową na adres e-mail Organizatora: szkolniprzyjaciele@wsip.com.pl najpóźniej do dnia 23 
lipca 2017 r. danych niezbędnych do wydania nagród w Konkursie i odprowadzenia należnego 
podatku od nagród w Konkursie, tj. w przypadku Nauczyciela zwycięskiej Grupy- adresu szkoły, na 
który ma zostać przesłana mu nagroda w Konkursie, oraz adresu zamieszkania (na potrzeby 
odprowadzenia należnego podatku od nagrody w Konkursie), a w przypadku Uczniów 
wchodzących w skład zwycięskiej Grupy- adresu, na który ma zostać przesłana nagroda w 
Konkursie, oraz adresu zamieszkania (na potrzeby odprowadzenia należnego podatku od nagrody 
w Konkursie). Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu uzyskania nagród w Konkursie. 

 
9. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród 
rzeczowych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zwycięzcom nie służy prawo zastrzeżenia 
określonych cech czy właściwości nagród. 
10. Przesyłając Zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Nauczyciel 
gwarantuje, że wraz z Uczniami wchodzącymi w skład utworzonej przez niego Grupy są 
wyłącznymi autorami przesłanej Pracy Konkursowej i przysługuje im pełnia autorskich praw 
osobistych i majątkowych oraz ewentualnie praw pokrewnych do ww. Pracy Konkursowej, a 
także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich i są upoważnieni do udzielenia 
Organizatorowi licencji oraz upoważnień w zakresie określonym w § 4 Regulaminu. Przesłana 
Praca Konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 
autorskich praw majątkowych ani dóbr osobistych, w tym: 

a) przepisów prawa, 

http://www.facebook.com/


b) dobrych obyczajów, 
c) dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, 

a w szczególności nie może zawierać: 
a) słów powszechnie uznanych za obraźliwe, 
b) treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i 

religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne. 
11. Przesyłając Zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Nauczyciel 
gwarantuje w przypadku Pracy Konkursowej stanowiącej film wideo, że w filmie nie 
przedstawiono wizerunku ani głosu osób trzecich, tj. niewchodzących w skład Grupy, która tę 
Pracę Konkursową stworzyła.  
12. Z chwilą dostarczenia Pracy Konkursowej Organizator nabywa prawo własności nośnika, na 
którym  Praca Konkursowa została zapisana. 
13. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastąpi na koszt 
Organizatora najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adresy wskazane przez Nauczycieli i 
przedstawicieli ustawowych Uczniów wchodzących w skład zwycięskich Grup zgodnie z ust. 8 
niniejszego paragrafu. Warunkiem odebrania nagród, o których mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, jest złożenie przez Nauczyciela albo, odpowiednio, przedstawiciela ustawowego 
Ucznia wchodzącego w skład zwycięskiej Grupy podpisu na protokole odbioru ww. nagrody. 

 
 

§ 4  

1. Z chwilą poinformowania o zwycięstwie danej Grupy w Konkursie, zgodnie z § 3 ust. 8 
Regulaminu,  Nauczyciel i Uczniowie wchodzący w skład ww. zwycięskiej Grupy (dalej „Autorzy”) 
udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej, 
w tym w zakresie przysługujących do niej praw autorskich a także - w przypadku Pracy 
Konkursowej w postaci filmu wideo także w zakresie praw pokrewnych do wideogramu oraz 
ewentualnie artystycznego wykonania (jeżeli stworzenie Pracy Konkursowej wiązałoby się z 
powstaniem artystycznego wykonania) dla potrzeb publikacji Pracy Konkursowej w serwisach 
internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz na profilach prowadzonych przez 
Organizatora w portalach społecznościowych (w tym Facebook’u) na następujących  polach 
eksploatacji : 

a) zwielokrotnianie techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,  w 
dowolnym formacie zapisu cyfrowego,  

 
b) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w sieci Internet, 
Intranet).  

 
 

2. Licencja zostaje udzielona na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. 
3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechnienia Prac Konkursowych.  
4. Autorzy zobowiązują się do niewykonywania praw osobistych związanych z Pracą Konkursową. 

Organizator jest upoważniony do decydowania o sposobie oznaczenia Prac Konkursowych, w tym 
do korzystania z nich z pominięciem wskazania danych Autorów. 

5. Organizator jest uprawniony do dokonywania dowolnych przeróbek Prac Konkursowych, w 
szczególności łączenia ich z innymi utworami oraz materiałami niebędącymi utworami, włączania 
Prac Konkursowych lub ich elementów do dowolnych materiałów, do eksploatacji Prac 
Konkursowych w dowolnie wybranych częściach. 

6. Udzielenie licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej będącej filmem wideo, w którym 
wykorzystano głosy i/lub wizerunki Autorów, jest jednoznaczne z udzieleniem przez tych 



Autorów zgody Organizatorowi na korzystanie z wizerunku i głosów w ramach Pracy Konkursowej 
w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej.   

7. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, oraz innych świadczeń i 
zobowiązań Autorów przewidzianych w tym paragrafie Autorom, poza nagrodami wskazanymi w 
§ 3 ust. 5 Regulaminu, nie przysługuje wynagrodzenie. 

 
§ 5 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu 
będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w 
Warszawie, będącego jednoczenie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia 
Konkursu, w tym wydania nagród w Konkursie, odprowadzenia należnego podatku od ww. nagród 
zgodnie z przepisami prawa oraz rozpatrzenia reklamacji. 
2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych oraz ich poprawiania. 
3. Podanie danych osobowych, w tym w ramach Formularza Konkursowego oraz Oświadczenia, o 
których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie przez daną Grupę oraz uzyskania nagród w Konkursie. 
 
 

§ 6 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia 

Konkursu tj. od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. (w przypadku reklamacji 

złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie 

pozbawia osoby zgłaszającej reklamację uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa. 

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora 

pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie 

pisemnej- z dopiskiem: „Konkurs „Szkolni Przyjaciele””) lub drogą mailową na adres e-mail: 

szkolniprzyjaciele@wsip.com.pl. 

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie 
listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą 
mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w 
reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację 

uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 7 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WWW pod adresem 

https://www.wsip.pl/upload/2017/06/regulamin-konkurs-szkolniprzyjaciele.pdf oraz w siedzibie 

Organizatora. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Szkolni Przyjaciele”- wzór Formularza Konkursowego 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Szkolni Przyjaciele” –wzór Oświadczenia dla 

przedstawicieli ustawowych Uczniów 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
Konkurs „Szkolni Przyjaciele” (dalej „Konkurs”) 
Formularz Konkursowy 

 
 

□  Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu „Szkolni Przyjaciele” (dalej 
„Regulamin”), którego organizatorem jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale 
zakładowym w wysokości 17 050 400 zł (wpłaconym w całości) (dalej „WSiP”). Mam świadomość, że 
zgodnie z §3 ust. 10 Regulaminu, przesyłając zgłoszenie udziału w Konkursie gwarantuję, że wraz z 
uczniami wchodzącymi w skład utworzonej przeze mnie Grupy jesteśmy wyłącznymi autorami 
przesłanej Pracy Konkursowej oraz że na podstawie § 4 Regulaminu autorzy zwycięskich Prac 
Konkursowych udzielają organizatorowi Konkursu (WSiP) licencji opisanej w § 4 Regulaminu na 
korzystanie z Pracy Konkursowej, która w przypadku prac będących filmem wideo obejmuje także 
prawo korzystania z wizerunku i głosu autorów przedstawionych w filmie wideo. Mam także 
świadomość, że zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu, zgłaszając Pracę Konkursową będącą filmem wideo 
gwarantuję, że film ten nie przedstawia wizerunku i głosu osób spoza utworzonej przeze mnie Grupy.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu Konkursowym jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej „WSiP”). Podane w Formularzu 
Konkursowym  dane osobowe będą przetwarzane przez WSiP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród w Konkursie, odprowadzenia należnego 
podatku od ww. nagród zgodnie z przepisami prawa oraz rozpatrzenia reklamacji. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści 
dotyczących jej danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w ramach niniejszego Formularza Konkursowego jest dobrowolne 
jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie przez daną Grupę oraz uzyskania nagród w Konkursie. 

 
………………………………………………………………........... 

Data i czytelny podpis nauczyciela 

 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Nazwa szkoły  

Kategoria pracy konkursowej □ praca plastyczna 
□ wiersz 
□ film wideo 

Imiona i nazwiska uczniów w Grupie  
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

 

Konkurs „Szkolni Przyjaciele” (dalej „Konkurs”) 
Oświadczenie  

 
 

□ Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/osobę pozostającą pod moją opieką 
prawną____________ w Konkursie „Szkolni Przyjaciele”, którego organizatorem jest spółka pod firmą 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-
807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 
292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 17 050 400 zł (wpłaconym w całości) 
(dalej „WSiP”). 
 
 □ Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu „Szkolni Przyjaciele” (dalej 
„Regulamin”). Mam świadomość, że na podstawie § 4 Regulaminu Konkursu autorzy zwycięskich Prac 
Konkursowych udzielają organizatorowi Konkursu (WSiP) licencji opisanej w § 4 Regulaminu 
Konkursu na korzystanie z Pracy Konkursowej, która w przypadku prac będących filmem wideo 
obejmuje także prawo korzystania z wizerunku i głosu autorów przedstawionych w filmie wideo.  
 
□  Działając w imieniu mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną zobowiązuję się 
do udzielenia w/w licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej mojego dziecka/osoby pozostającej 
pod moją opieką prawną na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.     
 
□  Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska mojego dziecka/osoby pozostającej pod moja 
opieką prawną w formularzu zgłoszeniowym Pracy Konkursowej wypełnianym przez Nauczyciela.  
 
 

adres e-mail , na który ma zostać wysłana 
informacja o ewentualnym zwycięstwie w 
Konkursie Grupy, w skład której wchodzi mój 
syn/moja córka/osoba pozostającą pod moją 
opieką prawną 

 

 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej „WSiP”). Podane w niniejszym Oświadczeniu  
dane osobowe będą przetwarzane przez WSiP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród w Konkursie, odprowadzenia należnego podatku od 
ww. nagród zgodnie z przepisami prawa oraz rozpatrzenia reklamacji. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w ramach niniejszego Oświadczenia jest dobrowolne jednak niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie przez daną Grupę oraz uzyskania nagród w Konkursie. 

 
 

………………………………………………………………........... 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


