Regulamin Konkursu „Veoliada 2021” Sportowej Akademii Veolia Junior
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Veoliada2021”
(zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja V4Sport, z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 16b,
50 – 455 we Wrocławiu, w ramach Sportowej Akademii Veolia Junior (SAV Junior).
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja wyznaczona przez
Organizatora. Komisja decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji
konkursowej i przyznaniu nagród w oparciu o zasady wskazane w niniejszym
Regulaminie.
4. Konkurs jest przeprowadzony na Facebooku na fanpage’u Sportowej Akademii
Veolia Junior (https://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolia/).
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
6. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani
powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników
Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być
adresowane

do

Organizatora.

Organizator

zwalnia

serwis

Facebook

z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z przeprowadzeniem
Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być dyrektor lub nauczyciel,
reprezentujący dowolne przedszkole znajdujące się w Chrzanowie, Hrubieszowie,
Łodzi, Poznaniu, Szczytnie, Tarnowskich Górach, Warszawie, Zamościu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Za pracowników

Koordynatora uznaje się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu
prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod
adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs przebiega następująco:
a) data rozpoczęcia Konkursu: 31.05.2021 r., godzina 10:00,
b) data zakończenia Konkursu: 24.10.2021 r., godzina 18:00,
c) ogłoszenie wyników Konkursu: 31.10.2021 r. do godziny 12:00.
2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać
trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje
uczestników

Konkursu

na

fanpage’u

Sportowej

Akademii

Veolia

Junior

(https://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolia/).
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy do 24.10.2021 r. do godziny 18:00 przesłać
na adres mailowy sportowaakademiaveolia@gmail.com odpowiedź konkursową
w dowolnej twórczej formie (np. zdjęcie, pracę plastyczną, czy krótki filmik),
w której przedszkole podsumuje swój udział w Veoliadzie 2021.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową.
5. Po wysłaniu odpowiedzi konkursowej, Uczestnik nie może dokonywać w niej
żadnych zmian.
6. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym
paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie
odpowiedzi

konkursowej

na

Fanpage’u

Organizatora

(https://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolia/), jak również na stronach
serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

7. Zwycięzcami nagród specjalnych zostaną trzy przedszkola z każdego z ośmiu miast:
Chrzanowa, Hrubieszowa, Łodzi, Poznania, Szczytna, Tarnowskich Góra, Warszawy
i Zamościa, których prace konkursowe zostaną wybrane przez Komisję w sposób
subiektywny, a oceniane będą zaangażowanie w wykonanie odpowiedzi
konkursowej, kreatywność i systematyczność w trakcie udziału przedszkola
w Veoliadzie 2021.
8. Dodatkowo wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają drogą elektroniczną
spersonalizowany certyfikat uczestnictwa w Veoliadzie 2021.
9. Organizator w dniu zakończenia Konkursu opublikuje post na Fanpage’u
Organizatora (https://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolia/), o tym, że
Konkurs został zakończony.
10.

Organizator powiadomi Zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do Nagrody za

pomocą wiadomości e-mail.
§ 5 Nagrody

1. Komisja wyłoni 3 Zwycięzców w Konkursie z każdego z miast, tj. z Chrzanowa,
Hrubieszowa, Łodzi, Poznania, Szczytna, Tarnowskich Góra, Warszawy i Zamościa,
którzy otrzymają nagrodę specjalną.
2. Zwycięzcy

z

każdego

z

ośmiu

miast,

otrzymają

odpowiednio:

- nagrodę o wartości 500 zł, za zajęcie pierwsze miejsca;
- nagrodę o wartości 250 zł, za zajęcie drugiego miejsca;
- nagrodę o wartości 250 zł, za zajęcie trzeciego miejsca.
3. Dokładna nagroda zostanie ustalona na podstawie indywidualnych potrzeb
placówek,
w porozumieniu z Organizatorem oraz Zwycięzcą w konkursie.
4. Dodatkowo wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają drogą elektroniczną
spersonalizowany certyfikat uczestnictwa w Veoliadzie 2021.
5. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
7. O

sposobie

dostarczenia

nagrody

Organizator

poinformuje

Zwycięzców

w wiadomości e-mail.
8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu

jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia

przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
3. Dane osobowe przekazane organizatorowi przetwarzane są na zasadach

określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
4. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz

wykorzystania w celach marketingowych.
§ 7 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

