Regulamin konkursu „Konkurs dla przedszkolaków w wieku 5 - 6 lat”

§1
Postanowienia Ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Heroo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000836753, o numerze NIP 5252820308, oraz o numerze REGON 385909551, kapitale zakładowym
wynoszącym 100 020,00 zł, wpłaconym w całości, zwanym dalej „Organizatorem”.

2.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników konkursu oraz przebieg konkursu.

3.

Konkurs przeprowadzany jest wśród podopiecznych Przedszkoli mieszczących się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Przedszkola nie są współorganizatorami konkursu.
5.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.

6. Konkurs trwa od 12 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

§2
Uczestnicy
1.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych
(rodziców lub opiekunów prawnych). Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia,
który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu oraz załączenie go do zgłoszenia pracy konkursowej.

2.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.

Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.

§3
Zasady konkursu
1.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dowolną metodą pracy pod tytułem „Co ciekawego możesz dowiedzieć się z Internetu?” oraz przesłanie jej zdjęcia lub innej kopii na adres e-mail:
konkurs@heroo.pl wraz z wypełnionym oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2.

Zgłoszenia do konkursu niezawierające wypełnionego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

3.

Prace nadesłane na konkurs musza być pracami własnymi uczestników, nie mogą być wcześniej publikowane
ani prezentowane w innych konkursach.

4. Uczestnik może przygotować dowolną ilość prac konkursowych, jednakże może on otrzymać tylko jedną nagrodę.

5.

Z chwila akceptacji regulaminu i przesłania zgłoszenia do Organizatora, uczestnik (jego przedstawiciel ustawowy) udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej,
licencji na posługiwanie sie pracą konkursową w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Licencja obejmuje równiez
prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych.

6. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej poprzez ich publiczne udostepnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyswietlanie i nadawanie za pośrednictwem łacz telekomunikacyjnych, w szczegolnosci sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno droga radiowa, kablowa, jak i satelitarna, takze w taki sposób,
aby kazdy mógł miec do niej dostep w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz za posrednictwem dowolnych nosnikow reklamowych i informacyjnych, w tym nosnikow drukowanych, cyfrowych, analogowych;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej na nosnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym technika
drukarska;
c) wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu.

§4
Wyniki konkursu
1.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury składające się z osób wyłonionych przez
Organizatora.

2.

Jury dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych, kierując się:
a) oryginalnością pracy;
b) stopniem trudności pracy;
c) estetyką i jakością wykonania pracy;
d) adekwatnością pracy do tematu konkursu.

3.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej dnia 5 marca 2021 r.

4. Lista zwycięzców opublikowana zostanie na oficjalnym profilu Organizatora na portalu facebook.com
- www.facebook.com/heroomobile/ oraz drogą elektroniczną, wiadomością e-mail wysłaną do Rodzica
5.

W konkursie nagrodzone zostaną po trzy osoby z każdego Przedszkola, w którym ogłoszono konkurs.

6. Zwycięzcy otrzymają 3 miesiące pakietu KREATYWNEGO w sieci Heroo, z wyłączeniem opłat za usługi dodatkowe (poza abonamentem), które pokryje Organizator. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7.

Warunkiem otrzymania nagrody jest wypełnienie ankiety Organizatora oraz zawarcie z Organizatorem umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ankieta dostępna jest tutaj: https://heroo.pl/ankieta-1/

8. Zwycięzcy mogą otrzymać dodatkowy miesiąc abonamentu za darmo (pokryty przez Organizatora), jeżeli
wypełnią drugą ankietę najpóźniej tydzień przed zakończeniem 3 miesięcznego, darmowego okresu użytkowania sieci Heroo - https://heroo.pl/ankieta-2/

§5
Reklamacje
1.

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.

2.

Reklamację należy złożyć pisemnie (wysyłając ją na adres Organizatora) lub za pośrednictwem poczty e-mail konkurs@heroo.pl.

3.

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja
wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci sie do uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o nowym
czasie jej rozpatrzenia
§6
Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych jest Heroo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo
Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000836753, o numerze NIP 5252820308, oraz o numerze REGON 385909551, kapitale
zakładowym wynoszącym 100 020,00 zł, wpłaconym w całości.

2.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@heroo.pl, telefonicznie pod numerem telefonu - 699595699 lub pisemnie: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1,
00-124 Warszawa.

3.

Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu:
a) organizacji konkursu;
b) wyłonienia zwycięzców;
c) ogłoszenia zwycięzców;
d) wydania nagród.
5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).
6. Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.

Jeżeli uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje mu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe uczestników beda przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do organizacji
i rozstrzygniecia konkursu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z konkursem.
9. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Załącznik nr 1

______________________
Imię i nazwisko
______________________
Numer telefonu
_______________________________
Adres e- mail
_______________________________
Nazwa Przedszkola
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego

Jako przedstawiciel ustawowy oświadczam, że:

1.

Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Heroo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836753, o numerze NIP 5252820308, oraz o numerze REGON 385909551, kapitale zakładowym wynoszącym 100 020,00 zł, wpłaconym w całości i wyrażam zgodę na
wzięcie w nim udziału przez moje dziecko ______________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka);

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z konkursem.

_______________________________
Data i podpis

