
REGULAMIN KONKURSU „Gry na zajęciach językowych” 

 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Gry na 

zajęciach językowych” („Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Grodzka (www.katarzynagrodzka.pl) zwana dalej Organizatorem 

(„Organizator”). 

1.3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: Katarzyna Grodzka, zwana dalej Komisją Konkursową („Komisja 

Konkursowa”). 

1.4. Fundatorem nagród jest Sylwia Clayton (www.sylwiaclayton.com). 

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść regulaminu będzie dostępna we wpisie konkursowym na 

www.katarzynagrodzka.com. 

1.6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie 

Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik 

zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych zgodnie z punktem 5. poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię, nazwisko oraz zwycięskie 

zdjęcie i/lub komentarz zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w pkt. 1.5. powyżej, przenosi majątkowe prawa 

autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 5. poniżej. 

1.7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu stanowić będzie podstawę do odmowy wydania nagrody. 

1.8. Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia konkursowe za pomocą komentarzy/zdjęć do wpisu konkursowego na 

www.katarzynagrodzka.pl. Nagroda w formie materiałów w formacie pdf zostanie wysłana na podany przez 

Uczestnika adres mailowy.  

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od 21.04.2020 r. do 28.04.2020 r. do godziny 23:59. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia. 

3.2. Z Konkursu wyłączeni są Organizatorzy oraz osoby wyznaczone przez Organizatorów do przeprowadzenia 

nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu. 

 

4. ZASADY KONKURSU 

4.1. Zadanie konkursowe: Napisz, jakie gry wykorzystujesz na zajęciach językowych.  

4.2. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konkursie musi dokonać prawidłowego zgłoszenia. 

4.3. Prawidłowe zgłoszenie oznacza dodanie zdjęcia lub komentarza pod wpisem konkursowym na blogu 

www.katarzynagrodzka.pl. Zgłoszenie nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, powszechnie 

uznawanych za obraźliwe, jak również naruszać praw autorskich osób trzecich. 

4.4. Wszystkie zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, 

zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 

akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych 

lub rasowych zostaną z niej usunięte przez Organizatora. 

4.5. Nagrodą w konkursie jest wybrany przez Uczestnika jeden z czterech zestawów materiałów z serii Convo 

Pack (‘Online’, ‘Elementary’, ‘Food’ albo ‘Work’). Powyższą nagrodę otrzyma osoba, która zrealizuje zadanie 

konkursowe, a następnie zostanie wyłoniona jako Zwycięzca przez Komisję Konkursową. Kryterium wyboru 

zwycięzców będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia oraz umieszczenie zdjęcia lub komentarza, które Komisja 

Konkursowa wybierze jako najbardziej kreatywne i ciekawe. 

4.6. Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają za pomocą komentarza we wpisie konkursowym. Zwycięzcy 

zostaną wyłonieni do 28.04.2020 r do godz. 23:59. 



4.7. Imię i nazwisko oraz wpis konkursowy każdego Uczestnika mogą zostać umieszczone na Facebook.com na 

fanpejdżach Katarzyna Grodzka oraz Sylwia Clayton – Inspiracje dla lektorów.  

4.8. Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu przesłania przez Zwycięzcę danych 

do wysyłki nagród do Organizatora. Dane do wysyłki Uczestnik przesyła za pośrednictwem formularza 

kontaktowego lub emaila do Organizatora podanego na stronie www.sylwiaclayton.com w zakładce kontakt do 

dnia 19.04.2019 r.  

4.9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z winy 

Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania przez Uczestnika danych niezbędnych do wysłania nagrody. 

W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora. Prawa do nagrody rzeczowej nie mogą zostać 

przeniesione na osobę trzecią ani nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w miejscach, o których mowa 

w punkcie 4.7. powyżej. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów. 

5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Katarzyna Grodzka. Dane 

osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz przyznania i wydania nagrody. 

5.3. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. 

5.4. Wysłanie zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej 

niewyłącznej licencji na wykorzystanie wpisów konkursowych przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a. wytwarzanie egzemplarzy wpisu lub jego części techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

b. wprowadzanie egzemplarzy wpisu lub jego części do obrotu, ich najem, użyczenie, nadawanie w sposób 

dowolnie wybrany przez Organizatora Konkursu, w tym techniką cyfrową oraz drukarską, reprograficzną lub 

podobną,  

c. zwielokrotnianie wpisu lub jego części nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności 

wprowadzenie wpisu do pamięci komputera;  

d. rozpowszechnianie wpisu lub jego części bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wpisu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zwłaszcza 

udostępnianie utworu w serwisie www, 

e. sporządzanie utworów zależnych i korzystanie z nich w zakresie pół eksploatacji tożsamych z korzystaniem z 

wpisu opisanym powyżej. 

5.5. Ponadto nagrodzony uczestnik przenosi na Organizatora prawo wykonywania zależnych praw autorskich do 

nagrodzonej nazwy oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że 

wynagrodzenie za powyższe przeniesienie praw zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. 

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje 

się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora. 

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Wpisów Konkursowych, które 

naruszają regulamin Konkursu, naruszają cudze prawa autorskie oraz zawierających treści naruszające 

powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosące treści propagujące przemoc, wzywające do 

antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, a także treści uznane powszechnie za obelżywe 

oraz powodujące naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego. Dotyczy to również Wpisów Konkursowych, 

odnośnie których Organizator otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste lub prawa osób 

trzecich. 

 

 



6. INNE POSTANOWIENIA 

6.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem począwszy od daty 

rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, 

które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w 

formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu kreatywnego. 

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej 

uzasadnieniem, okoliczności faktyczne oraz podpis. 

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany 

w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego). 

6.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

6.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony 

Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo 

nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika. 

6.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 

administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podwykonawcom Organizatora. 

6.7. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może 

uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez email podany w zakładce kontakt na stronie 

www.katarzynagrodzka.pl. 

6.8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych. 

http://www.katarzynagrodzka.pl/

