
 
Regulamin Konkursu „Jak zostać Zawodowcem” 

odbywającego się w ramach  
transmisji Festiwalu Perspektyw Online 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu „Jak zostać Zawodowcem” odbywającego się w ramach transmisji Festiwalu Perspektyw 
Online (dalej zwanego „Konkursem”) jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000134401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-000-43-73 oraz 
numer statystyczny REGON: 270613348, o kapitale zakładowym wynoszącym 156 000,00 zł (dalej zwana 
„Organizatorem”).  

1.2. Konkurs odbywa się w ramach projektu medialno-edukacyjnego „InspiratON-Czas na Zawodowców”. 

1.3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w następujących gminach: Racibórz, 
Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie, Nędza, Rudnik, Lyski, Lubomia, 
Polska Cerekiew, Cisek, Baborów, Kietrz oraz do wymienionych powyżej szkół podstawowych. 

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

1.5. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizator i partnerzy projektu medialno-edukacyjnego ,,InspiratON-Czas 
na Zawodowców” – lista partnerów dostępna jest na stronie internetowej pod adresem 
https://inspiraton.nowiny.pl (dalej zwani łącznie ,,Fundatorami”). 

1.6. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej pod adresem https://inspiraton.nowiny.pl  

1.7. Przed przystąpieniem do Konkursu każda osoba chcąca wziąć w nim udział zobowiązana jest do zapoznania się z 
niniejszym regulaminem.  

1.8. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.  

 
2. Cel, przedmiot i uczestnicy Konkursu 

2.1. Celem Konkursu jest utrwalenie wśród uczestników wiedzy przekazanej podczas transmisji internetowej Festiwalu 
Perspektyw Online na temat oferty edukacyjnej placówek raciborskiego szkolnictwa zawodowego.  

2.2. Przedmiotem Konkursu jest internetowy quiz wiedzy realizowany podczas transmisji internetowej Festiwalu 
Perspektyw Online. 

2.3. Konkurs zostanie zrealizowany w dwóch turach: 

2.3.1. Tura pierwsza Konkursu w dniu 9 grudnia 2020 r.; 

2.3.2. Tura druga Konkursu w dniu 10 grudnia 2020 r. 

2.4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ósmych klas szkół podstawowych wymienionych w pkt 1.1.3. 
niniejszego regulaminu, którzy wezmą udział w transmisji internetowej Festiwalu Perspektyw Online. 

 
3. Zasady Konkursu 

3.1. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem platformy Kahoot podczas transmisji internetowych 
Festiwalu Perspektyw Online w dniach 9 i 10 grudnia 2020 r. Informacje o godzinach transmisji, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, zostaną podane przez Organizatora na stronie internetowej wskazanej w pkt 1.6. najpóźniej 
do dnia 9 grudnia 2020 r. do godziny 7.30. 

3.2. Każdego dnia Konkurs będzie składał się z 10 pytań zadanych uczestnikom przez prowadzącego i równocześnie 
wyświetlonych podczas transmisji. 

3.3. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę internetową kahoot.it i podać kod dostępu otrzymany od 
Organizatora w trakcie transmisji, a następnie podać nick, który powinien być stworzony w następujący sposób: 



inicjały imienia i nazwiska, numer z dziennika, klasa, skrót nazwy szkoły i jej numer, miejscowość – każdorazowo 
w ciągu bez spacji. Ze względu na limit liczby znaków, nazwa miejscowości może zostać skrócona przez system do 
limitu dostępnych znaków. 

 

Przykład: AG148DSP15Ra – nick dla Andrzeja Gracza, posiadającego numer 14 w dzienniku, ucznia klasy 8D w 
Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu. 

3.4. Używanie nieprawidłowego nicku może skutkować wykluczeniem z udziału w Konkursie albo brakiem możliwości 
otrzymania lub dostarczenia nagrody. Zabronione jest posługiwanie się w nicku pełnym imieniem i nazwiskiem. 

3.5. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie w jak najkrótszym czasie prawidłowych odpowiedzi na pytania 
konkursowe sformułowane w formie testu jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi uczestnik udzieli za pomocą strony 
internetowej kahoot.it poprzez wybór jednego z czterech symboli reprezentujących wyświetlane przez 
Organizatora propozycje odpowiedzi. 

3.6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonienie automatycznie przez algorytm platformy Kahoot na podstawie uzyskanej 
punktacji uwzględniającej prawidłowość i czas udzielanych odpowiedzi. 

3.7. Nicki zwycięzców Konkursu, czyli uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zostaną wyświetlone na 
ekranach każdorazowo po zakończeniu Konkursu. 

3.8. W każdej turze Konkursu trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w danej turze, tj. zajmą I, II i III 
miejsce, nabędą prawa do nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie. 

3.9. Udział w Konkursie wymaga posiadania sprawnego urządzenia z dowolną przeglądarką internetową oraz dostępu 
do sieci Internet. Za dostęp do sieci Internet operator, z którego usług korzysta osoba biorąca udział w Konkursie, 
może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. 

3.10. Organizator oświadcza, że nie ma możliwości dokonania identyfikacji żadnej osoby w oparciu o nick wskazany 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.3. oraz że w przyszłości nie będzie podejmował żadnych działań mających 
na celu dokonanie takiej identyfikacji. 

 

4. Nagrody w Konkursie 

4.1 Organizator przyzna w Konkursie nagrody dla uczestników indywidualnych, a także dla klas szkolnych i szkół, 
których uczniowie wezmą udział w Konkursie. 

4.2 Uczestnicy indywidualni otrzymają nagrody:  

4.2.1. w turze pierwszej Konkursu odbywającej się dnia 9 grudnia: nagrodę za pierwsze miejsce – bon 
zakupowy o wartości 200 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, nagrodę za drugie miejsce – bon zakupowy 
o wartości 150 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, nagrodę za trzecie miejsce – bon zakupowy o 
wartości 100 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, 

4.2.2. w turze drugiej Konkursu odbywającej się dnia 10 grudnia: nagrodę za pierwsze miejsce – bon zakupowy 
o wartości 200 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, nagrodę za drugie miejsce – bon zakupowy o wartości 
150 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, nagrodę za trzecie miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł 
do sklepu ze sprzętem RTV i AGD. 

4.3 W ciągu 5 dni od zakończenia obu tur Konkursu Organizator podsumuje wszystkie wyniki i na ich podstawie, w 
oparciu o dane identyfikacyjne zawarte w nickach uczestników Konkursu, przyzna następujące nagrody: 

4.3.1. dla najaktywniejszej klasy w Konkursie, czyli klasy ósmej, której uczniowie biorący udział w Konkursie 
otrzymali razem największą liczbę punktów - jedna nagroda w formie bonu zakupowego o wartości 
1500 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD, 

4.3.2. dla najaktywniejszych szkół w konkursie, czyli szkół, w których uczniowie biorący udział w Konkursie 
otrzymali razem największą liczbę punktów – trzy nagrody: pierwsza nagroda - bon zakupowy o 
wartości 2500 zł do sklepu ze sprzętem RTV i AGD oraz indywidualnie zaprojektowany dla szkoły 
kalendarz ścienny (30 szt.) o wartości 600 zł, druga nagroda - bon zakupowy o wartości 2000 zł do 
sklepu ze sprzętem RTV i AGD oraz indywidualnie zaprojektowany dla szkoły kalendarz ścienny (30 



szt.) o wartości 600 zł, trzecia nagroda - bon zakupowy o wartości 1500 zł do sklepu ze sprzętem RTV 
i AGD oraz indywidualnie zaprojektowany dla szkoły kalendarz ścienny (30 szt.) o wartości 600 zł. 

4.4 Wszystkie nagrody przyznane w Konkursie zostaną przekazane przez Fundatorów dyrektorowi szkoły, która 
została nagrodzona, w której uczy się nagrodzona klasa lub nagrodzony uczestnik indywidualny. Uczestnicy 
indywidualni lub ich opiekunowie prawni będą mogli je odebrać w terminie od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 
15 marca 2021 r. w sekretariacie szkoły. 

4.5 Forma ustanowionych nagród jest ostateczna i nie ma możliwości jej zamiany na inną ani otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego. 

 

5. Procedura reklamacyjna  

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie na adres poczty elektronicznej 
(e-mail): inspiraton@nowiny.pl po uprzednim zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

5.2 Reklamacja powinna zawierać:  

5.2.1. temat wiadomości: Reklamacja – Konkurs: „kahoot”, 
5.2.2. jeśli reklamację składa uczestnik indywidualny - wskazanie imienia, nazwiska, adresu do 

korespondencji oraz numeru nick podanego zgodnie z pkt 3.3., a także opcjonalnie numeru 
kontaktowego telefonu komórkowego lub jeśli reklamacja składana jest w imieniu klasy lub 
szkoły – wskazanie danych tej klasy lub szkoły oraz danych osoby uprawnionej do ich 
reprezentowania, 

5.2.3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, 

5.2.4. w stosunku do uczestników indywidualnych będących osobami niepełnoletnimi - skan lub 
zdjęcie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.  

5.3 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. 

5.4 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres, z którego została 
wysłana reklamacja. 

5.5 Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień uczestników wynikających z ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem 
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

 
6. Postanowienia końcowe 

6.1 Do dnia rozpoczęcia Konkursu Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminów 
poszczególnych tur Konkursu oraz do zmiany niniejszego regulaminu.  

6.2 W przypadku dokonania zmian niniejszym regulaminu, złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu 
Konkursu lub zmiany terminów poszczególnych tur Konkursu, uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://inspiraton.nowiny.pl  

6.3 Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych.  

6.4 Organizator informuje, że Konkurs organizowany jest za pośrednictwem niezależnej od Organizatora platformy 
Kahoot oraz przy wykorzystaniu łączy internetowych nienależących do infrastruktury Organizatora, za 
pośrednictwem których przesyłane są odpowiedzi. Organizator – pomimo dołożenia należytej staranności – nie 
ma wpływu na działanie i jakość działania platformy Kahoot i łączy internetowych. Ewentualne błędy w działaniu 
łączy internetowych i platformy Kahoot nie powinny stanowić jakichkolwiek podstaw reklamacyjnych dla 
uczestników Konkursu.    



6.5 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest sąd właściwy 
miejscowo ustalony zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

 
Załącznik nr 1 
Obowiązek informacyjny dla osoby składającej reklamacje  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, 
adres: ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000134401, o kapitale zakładowym w wysokości 156 000,00 zł, posiadające numer NIP 639 000 
4373, zwane dalej „Nowinami”.  

2. Może się Pani/Pan skontaktować się z Nowinami za pomocą:  
1) Poczty tradycyjnej - kierując list na adres ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz; 
2) Poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres sekretariat@nowiny.pl 

3. Cele i podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Nowiny w celu rozpatrywania 
Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tj. prawnie uzasadnionego interesu Nowin polegającego na rozpatrzeniu 
zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami - do momentu 
przedawnienia roszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 
5. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Nowin (podmioty przetwarzające), np. 

firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce to jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Nowiny realizują na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. W takim 
przypadku Nowiny przestaną przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą w stanie wykazać, że w 
stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Nowin ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 
Załącznik nr 2  
 
Wypełnić w przypadku gdy reklamacja składana jest przez osobę niepełnoletnią pomiędzy 13 a 18 rokiem życia  

 Ja niżej podpisany ……………………………..……………… jako przedstawiciel ustawowy ………………………..…….. (dalej jako „podopieczny”) 
                                                                 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego                                                                                            imię i nazwisko osoby niepełnoletniej  
 
 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celach reklamacyjnych związku z udziałem w konkursie 
„Jak zostać Zawodowcem” odbywającego się w ramach transmisji Festiwalu Perspektyw Online.   
                                                                                                    

                                                                                                            …………………………………  
                    data i podpis  
 
 
 

 
Obowiązek informacyjny dla przedstawiciela ustawowego   
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, 
adres: ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000134401, o kapitale zakładowym w wysokości 156 000,00 zł, posiadające numer NIP 639 000 
4373, zwane dalej „Nowinami”.  



2. Może się Pani/Pan skontaktować się z Nowinami za pomocą:  
1) Poczty tradycyjnej - kierując list na adres ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz; 
2) Poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: sekretariat@nowiny.pl 

3. Cele i podstawa prawna: Z uwagi na fakt, że Pani/Pana podopieczny nie jest osobą pełnoletnią zgodę na 
wniesienie reklamacji w związku z jego udziałem w konkursie „Jak zostać Zawodowcem” odbywającym się w 
ramach transmisji Festiwalu Perspektyw Online i zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych - zgodnie z 
przepisami prawa - musi wyrazić przedstawiciel ustawowy. Z tego względu będziemy przetwarzać Pani/Pana 
dane osobowe, aby móc wykazać, że wymagana zgoda został udzielona - podstawą prawną jest art. 17 ustawy 
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tj. prawnie uzasadniony interes Nowin polegający na rozpatrzeniu 
prawidłowo wniesionej reklamacji – do momentu przedawnienia roszczeń.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do złożenia przez Pani/Pana podopiecznego 
reklamacji. 

5. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Nowin (podmioty przetwarzające), np. 
firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w Polsce to jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Nowiny realizują na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. W takim 
przypadku Nowiny przestaną przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą w stanie wykazać, że w 
stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Nowin ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 


