
REGULAMIN KONKURSU 

„Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony          

jest konkurs pod nazwą „Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB” (dalej             

zwany „Konkursem”). 

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o                 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1030). Usługodawcą,           

świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002                

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej           

www.labolab.pl. 

4. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Learnetic S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul.             

Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd           

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru           

Sądowego, pod numerem KRS 0000367973, posługująca się nadanym numerem NIP:          

5842705459 oraz numerem REGON 221121155 (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).  

5. Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych (dalej każda szkoła zwana „Szkołą”).           

Szkoły biorące udział w Konkursie zwane dalej będą „Uczestnikami Konkursu”. 

6. Warunkiem udziału w Konkursie przez Szkołę jest skuteczne zgłoszenie Szkoły do udziału w             

Konkursie w sposób określony w § 5 niniejszego Regulaminu. 

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu          

akceptuje tym samym jego warunki. 

9. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email            

Organizatora Konkursu: info@labolab.pl lub telefoniczny 58 764 75 00. 

10. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w          

nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do             

udziału w Konkursie.  

11. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu (dalej zwany również          

„Fundatorem Nagród”). 

12. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundatora Nagród nie podlegają wymianie na          

równowartość pieniężną. 

13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,            

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.                

o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).  

http://www.labolab.pl/


14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem          

strony internetowej: www.labolab.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”). 

15. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2019               

roku i kończy z dniem 28 lutego 2019 roku; drugi etap trwa od 11 marca 2019 roku do 14                   

czerwca 2019 roku. 

16. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o         

każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty         

elektronicznej.  

17. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do                

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie 

1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp           

do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, połączenie z siecią Internet o             

zalecanej prędkości ściągania Mb/s i wysyłania Mb/s, włącznie z programem służącym do            

przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz do adresu email i założenia             

kanału Szkoły na serwisie YouTube. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej          

wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome, IE9 lub nowszy i Safari dla Mac               

OS X w ich najnowszych wersjach, w tym obsługującej technologie Java 5 lub nowszej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikające z            

powodu działania osób trzecich, za które nie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu            

cywilnego, siły wyższej, ani za przerwy powstałe z winy innych operatorów sieci            

teleinformatycznej. 

3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług           

wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej i serwisu YouTube oraz za            

uiszczanie opłat związanych z powyższym. 

4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy            

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie,       

a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem            

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji            

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej         

Konkursu.  

 § 3. Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu            

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia 9 (dziewięciu) Szkół           

będących laureatami I etapu Konkursu, Organizator Konkursu powoła komisję konkursową          



(dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby            

delegowane przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego uznania         

wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń 9 (dziewięć) Szkół, które przejdą do II etapu Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa wybiera laureatów I etapu Konkursu oceniając uzasadnienia, które          

Uczestnicy Konkursu przesłali w formularzu zgłoszeniowym. Przy podejmowaniu decyzji         

członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości         

argumentacji i sposobu jej przedstawienia. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I          

etapu Konkursu, którzy przejdą do II etapu Konkursu i otrzymają nagrody rzeczowe w postaci              

zestawów LaboLAB, odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku.  

4. Komisja Konkursowa przyzna również – wg własnego uznania – 6 nagród pocieszenia w postaci              

zestawów oprogramowania edukacyjnego pt. “Multimedialne Pracownie Przyrodnicze” dla        

Uczestników Konkursu, którzy nie przeszli do II etapu Konkursu. 

5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej, na którym wyłoniono laureatów I etapu Konkursu,           

sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w posiedzeniu           

członków Komisji Konkursowej. 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. W Konkursie mogą brać udział Szkoły, które dokonają skutecznego zgłoszenia swojego udziału           

w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w I etapie Konkursu przez Szkołę jest zgłoszenie Szkoły do udziału w              

Konkursie w sposób określony w § 5 Regulaminu wraz z przesłaniem pisemnego lub             

graficznego uzasadnienia wyjaśniającego dlaczego dana Szkoła powinna otrzymać nagrodę         

rzeczowa w postaci zestawu LaboLAB. 

3. Warunkiem uczestnictwa w II etapie Konkursu przez Szkołę jest:  

a) wybór danej Szkoły przez Komisję Konkursową jako laureata I etapu Konkursu,  

b) założenie kanału Szkoły w serwisie YouTube (dalej jako „Kanał Szkoły”), 

c) stworzenie przez laureatów I etapu Konkursu prac konkursowych wskazanych w § 6 i 7              

Regulaminu oraz ich udostępnienie na Kanale Szkoły w sposób określony w § 6 poniżej,              

oraz  

d) udzielenie przez Szkołę Organizatorowi Konkursu – w zakresie w jakim jest to prawnie             

skuteczne - licencji nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej, na czas          

nieokreślony, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z prac konkursowych na          

polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie; 

e) uzyskanie od przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uczniów Szkoły zgody na         

przetwarzanie danych osobowych ucznia Szkoły w zakresie i w celu koniecznym do            

przeprowadzenia Konkursu, oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu         

oraz oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu wizerunku          



wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony w pracach konkursowych poprzez          

publiczne udostępnienie prac konkursowych w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie,          

a następnie przekazanie w/w zgód i oświadczeń Organizatorowi Konkursu na żądanie w            

terminie 7 dni.  

 § 5. Zgłaszanie Szkół do udziału w Konkursie  

1. Zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie (dalej zwanego Zgłoszeniem Szkoły) wymaga           

wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go Organizatorowi za pośrednictwem         

Strony Konkursowej. 

2. Zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie może dokonać dyrektor Szkoły lub nauczyciel            

reprezentujący daną Szkołę upoważniony przez dyrektora Szkoły lub inną osobę do tego            

uprawnioną. 

3. W Zgłoszeniu Szkoły wskazać należy:  

a) nazwę Szkoły,  

b) adres Szkoły (ulica nr /kod/miasto/województwo), 

c) imię i nazwisko i telefon kontaktowy do osoby dokonującej zgłoszenia (nauczyciel lub 

dyrektor Szkoły), 

d) adres poczty elektronicznej Szkoły, na który wysłana zostanie wiadomość zwierająca 

potwierdzenie przyjęcia Szkoły do Konkursu przez Organizatora Konkursu oraz informacja 

o przejściu do II etapu Konkursu, 

e) wskazanie jednego spośród 9 (dziewięciu) zestawów LaboLAB, który Szkoła chciałaby 

otrzymać wraz z pisemnym lub graficznym uzasadnieniem, dlaczego właśnie ta Szkoła 

miałaby otrzymać ten zestaw, w jaki sposób korzystanie z zestawu wpłynęłoby na jakość i 

atrakcyjność lekcji, jakie Szkoła ma pomysły na pracę z zestawem, 

f) wskazanie drugiego preferowanego zestawu LaboLAB, jeżeli otrzymanie zestawu 

pierwszego wyboru byłoby niemożliwe. 

4. Termin zgłaszania Szkół do udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2019 roku               

Zgłoszenia powinny zakończyć się do dnia 28 lutego 2019 roku. 

5. Organizator Konkursu dokona weryfikacji prawidłowości danych zawartych w Zgłoszeniu Szkoły          

oraz w formularzu rejestracyjnym w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od upływu terminu             

podanego w ust. 4 powyżej, tj. najpóźniej do dnia 1 marca 2019 roku. 

6. Organizator Konkursu, w odpowiedzi na Zgłoszenie Szkoły przesyła na adres poczty           

elektronicznej Szkoły potwierdzenie przyjęcia Szkoły do Konkursu. 

7. Organizator Konkursu uprawniony jest do odmowy przyjęcia Szkoły do Konkursu, jeśli dane            

zawarte w Zgłoszeniu Szkoły, będą niepełne lub nieprawdziwe (w tym nie będą wyrażone             

wszystkie wymagane zgody i oświadczenia). 

 § 6. Przedmiot pracy konkursowej i sposób jej udostępnienia 



1. Przedmiotem pracy konkursowej w ramach II etapu Konkursu jest przygotowanie przez           

uczniów Szkoły utworów audiowizualnych (filmów) pokazujących pracę z otrzymanym         

zestawem LaboLAB, rozpakowywanie zestawu, opinie uczniów i nauczycieli lub podobnych          

tematycznie prac związanych z zestawem LaboLAB (dalej zwanych „Filmami         

Konkursowymi”) i umieszczenie Filmów na Kanale Szkoły. 

2. Szkoła ma obowiązek zamieszczać na Kanale Szkoły jeden Film Konkursowy co dwa tygodnie             

(najpóźniej w piątek) w okresie od 11 marca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku, tj. łącznie 7                  

(siedem) Filmów Konkursowych. Każdy Film ma mieć min. długość 60 sekund oraz zawierać w              

nazwie (tytule filmu) hasło „LaboLAB”, a w opisie „LaboLAB: Szkolne Laboratoria – badawcze,             

modułowe pracownie przyrodnicze. Pomoc dydaktyczna dla szkół podstawowych”. 

3. Szkoła zobowiązuje się nie usuwać Filmów Konkursowych z Kanału Szkoły, ani Kanału Szkoły,             

przez okres co najmniej 5 lat od ich zamieszczenia. 

4. W przygotowaniu Filmów Konkursowych nie mogą brać udziału osoby nie będące uczniami            

Szkoły, a rola nauczycieli, innych pracowników lub rodziców sprowadzać się może do pomocy i              

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas tworzenia Filmu Konkursowego. 

5. Po zamieszczeniu Filmu Konkursowego na Kanale Szkoły, szkoła podaje Organizatorowi          

Konkursu adres URL, pod którym został udostępniony Film Konkursowy. Podanie          

Organizatorowi Konkursu adresu URL następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres:           

info@labolab.pl.  

6. Filmy Konkursowe mogą zawierać podkład dźwiękowy lub muzyczny lub głos lektora/lektorów.           

Podkład muzyczny lub głos lektora mogą zostać wmontowane do Filmu Konkursowego (przy            

użyciu programu komputerowego) lub mogą pochodzić bezpośrednio z nagrania (jako muzyka           

i/lub głos stanowiące element występu). Szkoła ponosi odpowiedzialność za dopuszczalność          

korzystania z dowolnego utworu muzycznego lub słowno-muzycznego wykorzystanego w         

podkładzie muzycznym.  

7. Film Konkursowy może zostać nagrany każdym urządzeniem wyposażonym w funkcję video           

(np. aparat fotograficzny lub telefon).  

8. Szkoła zobowiązana jest uiścić należności wynikające z wykorzystania przez Szkołę utworów           

słowno-muzycznych lub muzycznych do stworzenia Filmu Konkursowego. 

9. Plik zawierający Film Konkursowy musi spełniać wymogi techniczne wymagane przez serwis           

YouTube oraz mieć długość min. 60 (sześćdziesiąt) sekund.  

10. Szkoła nie może dokonywać zmian w Filmie Konkursowym, ani zamieszczać na Kanale Szkoły             

kolejnej wersji tego samego Filmu Konkursowego po jego zamieszczeniu na Kanale Szkoły. W             

uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu może wyrazić zgodę na zamianę Filmu          

Konkursowego na umotywowany wniosek Szkoły. 

11. Z chwilą udostępnienia na Kanale Szkoły Filmu Konkursowego Szkoła oświadcza, że Film            

Konkursowy został przygotowany zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

12. W trakcie tworzenia Filmów Konkursowych Szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom          



bezpieczeństwo i nie narażać ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. 

§ 7. Prace konkursowe  

1. Zgłoszone do Konkursu Filmy Konkursowe są publikowane na Kanale Szkoły.  

2. Filmy Konkursowe, jeżeli nie spełniają jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszym          

Regulaminie nie będą dopuszczane do udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszony Film Konkursowy do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw             

własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów,          

zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie         

lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy,              

orientacji lub wyznania.  

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Filmy Konkursowe wolne od wad prawnych.  

§ 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z prac 

konkursowych przez Organizatora Konkursu.  

1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik          

Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe           

do Filmów Konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o               

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych na               

Kanale Szkoły oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w pracach            

konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w          

niniejszym Regulaminie.  

2. Z chwilą udostępnienia Filmu Konkursowego na Kanale Szkoły, Uczestnik Konkursu udziela           

Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Filmach          

Konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Filmów Konkursowych w sposób określony w          

ust.3 poniżej.  

3. Z chwilą udostępnienia Filmu Konkursowego na Kanale Szkoły, Uczestnik Konkursu udziela           

Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Filmów Konkursowych, które są utworem w           

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,              

nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony,        

uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z Filmów Konkursowych oraz         

wykonywania zależnych praw autorskich do Filmów Konkursowych na następujących polach          

eksploatacji:  

(i) zwielokrotnianie Filmów Konkursowych dowolną techniką oraz  

(ii) publiczne udostępnienie Filmów Konkursowych na Stronie Konkursowej, na stronach         

internetowych oraz portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora       

Konkursu, 



(iii) rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych wykorzystywanych do celów       

promocyjnych i handlowych LaboLAB oraz Organizatora Konkursu (takich jak         

prezentacje, broszury, ulotki itp.) bez względu na nośnik na jakim są przedstawiane.  

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa           

osobiste do Filmów Konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Filmów            

Konkursowych w stosunku do Organizatora Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu           

zgłoszenia do Konkursu Filmów Konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich             

publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie.  

5. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji          

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich         

twórców i wykonawców Filmów Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.  

6. Jeżeli po publicznym udostępnieniu Filmów Konkursowych przez Organizatora Konkursu w          

okresie udzielonej licencji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, zgłoszone zostaną           

zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora lub współautora Filmu            

Konkursowego, któremu przysugują autorskie prawa majątkowe do Filmu Konkursowego lub          

przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego na zgłoszonym           

Filmie Konkursowym, Organizator Konkursu informuje o tym Uczestnika Konkursu pocztą          

elektroniczną, na podany Organizatorowi Konkursu adres e-mail. Uczestnik Konkursu         

zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą           

zarzuty lub roszczenia i poinformowanie o tym Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu           

nie odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych           

oraz praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz publicznym udostępnianiem Filmów            

Konkursowych, w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń           

bezpośrednio do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu od          

wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw, a w przypadku           

pokrycia przez Organizatora Konkursu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu          

niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w ust. 1             

powyżej, pokryje wszystkie związane z tym faktem koszty poniesione przez Organizatora           

Konkursu. 

 § 9. Nagrody w Konkursie  

1. W I etapie Konkursu Komisja Konkursowa nagrodzi 9 (dziewięć) Szkół przyznając im nagrody             

rzeczowe w postaci zestawu LaboLAB i możliwość uczestnictwa w II etapie Konkursu.  

2. W miarę możliwości każda z nagrodzonych w I etapie Konkursu Szkół otrzyma zestaw wskazany              

przez nią w Zgłoszeniu Szkoły. Jeżeli otrzymanie wybranego zestawu będzie niemożliwe, Szkoła            



otrzyma inny dostępny zestaw. Szkoła może w takiej sytuacji wycofać się z Konkursu – Komisja               

Konkursowa wybierze wówczas kolejną Szkołę. 

3. W II etapie Konkursu Laureaci będą wyłonieni w wyniku powszechnego głosowania za            

pośrednictwem serwisu YouTube i otrzymają następujące nagrody: 

a) za zajęcie I miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz              

nagrodę rzeczową w postaci 4 zestawów oprogramowania edukacyjnego pt. „Multimedialne          

Pracownie Przyrodnicze" o wartości 3396 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć           

złotych), 

b) za zajęcie II miejsca nagrodę rzeczową w postaci laptopa HP 15-bs056nw o wartości 1999              

zł (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i 4 zestawów oprogramowania          

edukacyjnego pt. „Multimedialne Pracownie Przyrodnicze” o wartości 3396 zł (trzy tysiące           

trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), 

c) za zajęcie III miejsca nagrodę rzeczową w postaci tabletu HUAWEI MediaPad M5 Lite Wi-Fi              

+ Pen o wartości 1099 zł (tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i 4 zestawów             

oprogramowania edukacyjnego pt. „Multimedialne Pracownie Przyrodnicze” o wartości 3396         

zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), 

d) za zajęcie miejsc od IV do VI nagrody rzeczowe w postaci 4 zestawów oprogramowania              

edukacyjnego pt. „Multimedialne Pracownie Przyrodnicze" o wartości 3396 zł (trzy tysiące           

trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), 

e) za zajęcie miejsc od VII do IX nagrody rzeczowe w postaci 2 zestawów oprogramowania              

edukacyjnego pt. „Multimedialne Pracownie Przyrodnicze" o wartości 1698 zł (tysiąc          

sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). 

4. Warunkiem zatrzymania nagród rzeczowych z etapu I Konkursu, czyli zestawów LaboLAB oraz            

warunkiem wydania nagrody pieniężnej oraz nagród rzeczowych określonych w ust. 3 powyżej,            

jest przygotowanie przez Szkołę i zamieszczenie na Kanale Szkoły wszystkich 7 (siedmiu) Filmów             

Konkursowych. 

5. W przypadku niedopełnienia warunku opisanego w ust. 4 powyżej, Organizator Konkursu           

zastrzega sobie prawo żądania zwrotu wydanego zestawu LaboLAB oraz prawo odmowy wypłaty            

nagrody pieniężnej i wydania nagród rzeczowych.  

6. Wypłata nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca oraz wydanie nagród rzeczowych za zajęcie             

miejsc od II do IX w II etapie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku. 

 

 § 10. Zasady wyłaniania Laureatów w II etapie Konkursu  

i ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Laureaci II etapu Konkursu wyłonieni zostaną w głosowaniu powszechnym za pośrednictwem           

serwisu YouTube poprzez przyznawanie tzw. „polubień”, „lajków”, „łapek w górę”.  

2. Głosującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do            



czynności prawnych. 

3. Głosowanie odbywa się przez cały czas trwania II etapu Konkursu tj. w dniach od 11 marca                

2019 roku od godziny 00.00.01 do dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.  

4. Wyniki głosowania zawierające wskazanie 3 (trzech) Szkół, które zdobyły najwięcej głosów w            

głosowaniu powszechnym, ogłoszone zostaną przez Organizatora Konkursu na Stronie         

Konkursowej do dnia 17 czerwca 2019 roku, do godz. 17:00. 

5. O wynikach głosowania powszechnego Szkoły zostaną poinformowane przez Organizatora         

Konkursu także pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. 

6. W celu przeprowadzenia głosowania Organizator Konkursu umieści na Stronie Konkursowej          

listę Szkół biorących udział w Konkursie Uczestników Konkursu wraz z adresami URL do             

Kanałów Szkół.  

7. Zadaniem uczestników głosowania jest oddawanie głosów na Filmy Konkursowe zamieszczone          

na Kanałach Szkół. 

8. Głosujący mogą informować Organizatora Konkursu o wszelkich nieprawidłowościach        

związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na          

adres: info@labolab.pl 

 § 11. Postępowanie reklamacyjne  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni         

zgłaszać Organizatorowi Konkursu pisemnie, listem poleconym na adres ul. Azymutalna 9,           

80-298 Gdańsk z dopiskiem „Nakręć się na eksperymenty – szkolny konkurs LaboLAB” lub             

drogą elektroniczną na adres: info@labolab.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia            

zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 1 lipca             

2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie           

także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz             

stosowne żądanie.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14           

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym          

na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej pisemnie, bądź e-mailowo w             

przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.  

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu  

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,          

wyłonienia laureatów i przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrywania            

reklamacji. 



2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem         

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony               

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego            

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o          

ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem” .  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Learnetic S.A. z siedzibą w           

Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Azymutalna 9, adres e-mail info@learnetic.com, tel. 58 764 75             

00. 

4. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane               

obligatoryjne): imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e- mail.            

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,        

opracowywanie, upublicznianie na Stronie Konkursowej.  

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,           

aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagród. Podanie danych            

osobowych przez osobę składającą reklamację dotyczącą Konkursu jest dobrowolne, lecz ich           

niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź na reklamację. 

6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych             

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do          

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a w przypadku          

przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie            

swoich danych osobowych przez Organizatora w dowolnym momencie, przy czym wycofanie           

zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem            

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz osób składających reklamację będą przetwarzane          

przez Organizatora Konkursu do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych celów          

Organizatora tj. przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji. 

8. Dane Uczestników Konkursu oraz dane osób składających reklamację będą przetwarzane do            

dnia przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa w związku z            

wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu.  

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –              

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych           

jej dotyczące narusza Rozporządzenie. 

10. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i            

nie będą poddawane profilowaniu.  

 

 § 13. Wykluczenie z udziału w Konkursie  

1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym        



Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku: 

a) podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,  

b) naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.  

2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile             

Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do nagrody przyczyny wykluczenia           

wskazanej w ust powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu            

(zarówno I jak I II etapu) zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za             

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz          

przyczynach wykluczenia.  

§ 14. Postanowienia końcowe  

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni          

jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym           

Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia            

określonych oświadczeń. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem           

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu         

Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora           

Konkursu. 

 

 


