Regulamin konkursu
Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do Konkursu (zgodnie z
definicją poniżej) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z
polityką prywatności dostępną na stronie http://www.cartoonnetwork.pl/privacy-policy która określa, w jaki sposób
wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do niniejszego Konkursu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 poniżej, do niniejszego konkursu („Konkurs") przystąpić może każdy
nauczyciel nauczający w klasach I-VI szkoły podstawowej, zamieszkały w Polsce i będący w wieku osiemnastu (18)
lub więcej lat.
3. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great
Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Zjednoczone Królestwo („Turner”).
4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Turner, jej spółek powiązanych,
podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.
6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
7. Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat czasu i terminów, decyzja Turnera będzie finalna i wiążąca.
8. Aby wziąć udział w konkursie wymagane jest skorzystanie z komputera z podłączeniem do internetu. Za uzyskanie
zgody na skorzystanie z urządzenia od właściciela i/lub osoby opłacającej dostęp do internetu odpowiada Uczestnik.
Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów połączenia internetowego lub innych kosztów powstałych w wyniku
przystąpienia do Konkursu.
9. Zgłoszenie do Konkursu nie wymaga zakupu jakiegokolwiek towaru.
10. Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na osobę, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć
próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz. Turner zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do
Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz.
11. Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom,
makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Turner zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności
zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku uzasadnionych podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem
wykorzystania technik zautomatyzowanych.
1.

Zgłoszenia
12. Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 16 kwietnia 2018 roku („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie
23:59 dnia 13 maja 2018 roku („Data Zakończenia”).
13. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi:
13.1. Przestrzegać zasad określonych w Regulaminie
13.2. Podać dane wskazane na stronie internetowej Konkursu (pełne imię i nazwisko, adres mailowy, numer
telefonu, nazwę szkoły, nazwę klasy)
13.3. Stworzyć wraz ze swoją klasą pracę grupową zatytułowaną „Wymarzony Dzień Kumpla”, przedstawiającą
pomysły na zorganizowanie idealnego „Dnia Kumpla” w szkole („Zadanie”).
13.4. Każdy uczestnik powinien przesłać Zadanie mailowo na adres kontakt@cartoonnetwork.pl pomiędzy Datą
Rozpoczęcia a Datą Zakończenia. Zgłoszenia wysłane poza tymi datami nie będą brane pod uwagę w
Konkursie.
13.5. Forma pracy (do wyboru): zdjęcie, fotorelacja, kolaż, prezentacja, praca graficzna, materiał wideo.
Organizator przyjmuje prace w formatach: JPG, PNG, PDF, PPT, MP4, AVI o rozmiarze nie
przekraczającym 10 MB
13.6. Każdy Uczestnik (nauczyciel) powinien dołączyć pisemne, podpisane przez siebie oświadczenie (w
formie skanu), w którym oświadcza, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Zadaniu,
wyrażają zgodę na ich udział w Konkursie. Zgłoszenia przesłane bez takiego oświadczenia nie będą
ważne. Treść oświadczenia: Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w
Zadaniu, wyrażają zgodę na ich udział w Konkursie.
14. Jury złożone z dwóch (2) reprezentantów Turnera oraz jednej (1) osoby niezależnej („Jury”) w ciągu trzech (3) dni od
Daty Zakończenia dokona wyboru jednego (1) głównego zwycięzcy („Główny Zwycięzca”), jednego zdobywcy drugiego
miejsca („Zdobywca Drugiego Miejsca”) oraz jednego zdobywcy trzeciego miejsca („Zdobywca Trzeciego Miejsca”)
spośród zgłoszeń, które spełnią warunki określone w niniejszej umowie, a które będą najlepiej spełniały kryteria
Konkursu („Kryteria Konkursowe”).
Na potrzeby tego Konkursy, Główny Zwycięzca, Zdobywca Drugiego Miejsca oraz Zdobywca Trzeciego Miejsca będą
nazywani wspólnie „Zwycięzcami” a każdy z nich „Zwycięzcą”).
15. Kryteria Konkursowe składają się z: a) kreatywności koncepcji na wymarzony Dzień Kumpla, b) pomysłowości
przedstawienia koncepcji, c) staranności i jakości formy przedstawienia koncepcji
16. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że: (i) Uczestnik jest nauczycielem upoważnionym do przesłania
pracy konkursowej, (ii) Praca konkursowa nie narusza znaków towarowych, praw autorskich ani innych zastrzeżonych
praw którejkolwiek ze stron, (iii) ma prawa do używania pracy konkursowej oraz do upoważnienia Turnera do użycia
Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Nagrody

17. Główny Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę (“Nagroda Główna”):
17.1. jeden voucher na sumę trzech i pół tysiąca złotych polskich (3 500 PLN) na zakup wyposażenia szkolnego
dla klasy w sklepie www.educol.pl oraz
17.2. jeden (1) tablet TAB2 A7-10F marki Lenovo® o szacunkowej wartości rynkowej trzystu złotych polskich
(300 PLN)
18. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma następującą nagrodę („Druga Nagroda”):
18.1. jeden voucher na sumę trzech tysięcy złotych polskich (3000 PLN) na zakup wyposażenia szkolnego dla
klasy w sklepie www.educol.pl oraz
18.2. jeden (1) tablet TAB2 A7-10F marki Lenovo® o szacunkowej wartości rynkowej trzystu złotych polskich
(300 PLN)
19. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma następującą nagrodę („Trzecia nagroda”):
19.1. jeden voucher na sumę dwóch i pół tysiąca złotych polskich (2 500 PLN) na zakup wyposażenia szkolnego
dla klasy w sklepie www.educol.pl oraz
19.2. jeden (1) tablet TAB2 A7-10F marki Lenovo® o szacunkowej wartości rynkowej trzystu złotych polskich
(300 PLN)
Na potrzeby tego Konkursu, Nagroda główna, Druga nagroda i Trzecia nagroda będą nazywane „Nagrodami”, a każda
z nich „Nagrodą”.
20. Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca i musi przedstawić Turnerowi
dowód swoich uprawnień, w tym między innymi dokument potwierdzający wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość,
między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu lub podobnego dokumentu wydanego
przez właściwe ograny państwowe; oraz posiadać ważny dowód osobisty lub paszport w momencie przyznania
Nagrody;
21. Nieprzekazanie Turnerowi wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Turner, może
spowodować utratę prawa do Nagrody przez potencjalnego zwycięzcę oraz wybranie przez Turner innego
zakwalifikowanego Uczestnika zgodnie z Kryteriami w terminie możliwie najkrótszym.
Powiadomienie i dostarczenie nagrody
22. Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem na adres e-mail podany w chwili zgłoszenia w
ciągu jednego dnia (1) od Dnia Wyboru („Powiadomienie”). Z chwilą Powiadomienia każdy Zwycięzca zostanie
zobowiązany do potwierdzenia zgłoszenia do Konkursu oraz dostarczenia danych osobowych niezbędnych w celu
potwierdzenia zgłoszenia i doręczenia Nagrody.
23. Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.
24. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną
przekazane każdemu Zwycięzcy w Powiadomieniu.
25. W przypadku gdy Turner nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą telefonicznie i/lub pocztą
elektroniczną w ciągu czterech (4) dni od Powiadomienia i/lub potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać
swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Jury dokona
wyboru innego zakwalifikowanego zgłoszenia zgodnie z Kryteriami Wyboru w terminie możliwie najkrótszym.
Warunki ogólne
26. Wszystkie Zgłoszenia uważa się za odebrane w momencie, kiedy znajdą się w skrzynce odbiorczej Turnera, nie w
momencie w którym zostaną wysłane.
27. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości na temat tożsamości Zdobywców Nagród, decyzja Turnera będzie ostateczna
i wiążąca.
28. Złożenie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu złożenia formularza zgłoszenia online nie
stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Turner nie przyjmuje odpowiedzialności za nieprawidłowo
wypełnione zgłoszenia.
29. Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny
Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. W razie nieprzewidzianych
okoliczności Turner zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub
wyższej.
30. Wszystkie Nagrody przyznane w niniejszym Konkursie podlegają opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa.
31. Każdy Uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Zadaniu, udzielają Turnerowi, jego
partnerom licencyjnym, dystrybutorom, agentom i innym upoważnionym stronom, wieczystej, międzynarodowej,
nieodwołalnej, przypisanej, darmowej licencji na korzystanie z przesłanej pracy, wliczając w to tworzenie prac
pochodnych, w celu marketingu i promocji w jakimkolwiek obecnie lub w przyszłości znanym medium.
32. Z powodów losowych i pozostających poza kontrolą Turnera przeprowadzenie Konkursu i przekazanie Nagród może
okazać się niemożliwe. Uczestnicy zgadzają się, że w takich wypadkach Turner nie będzie obarczony
odpowiedzialnością.
33. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Turner nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą być poniesione przez jakiegokolwiek Uczestnika. Zwycięzca będzie
odpowiedzialny za wszelkie podatki należne w związku z otrzymaniem Nagrody.
34. Sugeruje się, by Uczestnicy zachowali kopię niniejszego Regulaminu dla możliwości wglądu w przyszłości.
35. Wszelkie wątpliwości i skargi dotyczące Konkursu powinny być formułowane i wysyłane na adres Turner House 16
Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, United Kingdom i powinny być wysłane w ciągu dziewięćdziesięciu (90)
od dnia zakończenia Konkursu. Turner zastrzega sobie prawo do skrócenia, odroczenia lub odwołania Konkursu
(wliczając w to nagrody) jeśli w jego ocenie zajdą okoliczności, które tego wymagają, i nie może być pociągany w
związku z tym do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

36. Kopia niniejszego Regulaminu oraz/lub lista zwycięzców może być uzyskana poprzez przesłanie zaadresowanej do
siebie pustej koperty ze znaczkiem na adres: “The Dream Budy Competition”, Turner House, 16, Great Marlborough
Street, London, W1F 7HS, UK.
37. Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa polskiego, a wszelkie spory (umowne lub pozaumowne)
wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji
sądów polskich.

