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Załącznik nr 5 do Planu kampanii – Regulamin konkursu
Regulamin konkursu „Wiedza bez granic. My pytamy – Ty wygrywasz!”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu „Wiedza bez granic. My pytamy – Ty wygrywasz!”
prowadzonego w ramach regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach
płynących z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Konkursem jest: Jero Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-582 Warszawa, Al. Jana Chrystiana Szucha 16, lok. 37,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503848, NIP 525-2583802, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs odbywa się drogą mailową i jest organizowany przez Jero Sp. z o.o. na zasadach
określonych
w
niniejszym
Regulaminie,
opublikowanym
na
Facebooku
www.facebook.com/JeroLenssinckPL należącym do Jero Sp. z o.o. oraz na stronie
internetowej www.sppw.rops.krakow.pl należącej do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie.
1.3. Konkurs realizowany jest w dniach 29.01 (od godz. 15.00) -14.02.2016 r. (do godz.
23.59). Decyduje data i godz. wpływu zgłoszenia do Organizatora.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, za
wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
2.2.1. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.
2.2.2 Pracownicy i współpracownicy Jero Sp. z o. o. oraz członkowie rodzin tych osób.
2.2.3. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz członkowie
rodzin tych osób.
2.2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2.2. oraz 2.2.3. rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców,
małżonków, innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia włącznie i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
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2.3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku
przesłanie przez jednego Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia, oceniane będzie tylko
zgłoszenie wysłane jako pierwsze.
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy mieszczący się
pod linkiem: bit.ly/1ZvQGQl , dostępny na Facebooku www.facebook.com/JeroLenssinckPL
należącym do Jero Sp. z o.o. oraz rozesłany drogą mailową z adresu konkurs@rops.krakow.pl
3.2. Przez wypełnienie formularza konkursowego wskazanego w punkcie 3.1 powyżej
Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu Konkursu w całości i zobowiązuje się do
stosowania warunków i zasad określonych w Regulaminie Konkursu.
3.3. W przypadku niepełnego lub nieprawidłowo wypełnionego zgłoszenia konkursowego,
odpowiedzi uczestnika nie będą brane pod uwagę.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia
spowodowany przez operatora i/lub dostawców sieci Internet.
4. PRZEBIEG KONKURSU
4.1. Konkurs składa się z 14 pytań, w tym z 12 pytań z zamkniętym katalogiem odpowiedzi
(pytania nr 1-12) i 2 pytań otwartych (pytania nr 13 i 14), które odwołują się do wiedzy oraz
opinii Uczestników i będą oceniane przez powołane w tym celu Jury.
4.2. Po upłynięciu terminu określonego w pkt. 1.3 (powyżej) Jury wyłoni Laureatów
Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu
konkursowym, w tym wiedzę, oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz
poprawność językową i merytoryczną odpowiedzi na otwarte zadania konkursowe.
4.3. Za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniu z zamkniętym katalogiem odpowiedzi Jury
przyzna Uczestnikowi konkursu 1 pkt. Za każde pytanie otwarte Jury przyzna od 0-6
punktów. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi
24.
4.4. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, o których mowa w pkt. 6 (poniżej)
trzem Uczestnikom Konkursu, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów. Dodatkowo wśród
pozostałych uczestników konkursu zostanie rozlosowanych 5 pakietów materiałów
promocyjnych projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
4.5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch i więcej Uczestników
Konkursu, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
4.5.1. suma punktów za odpowiedzi na pytania nr 13 i 14;
4.5.2. liczba punktów za odpowiedź na pytanie nr 13;
4.5.3. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie nr 10;
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4.5.4. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie nr 11;
4.5.5. wcześniejsze przesłanie formularza zgłoszeniowego.
4.6. W przypadku powyżej 50 zgłoszeń zastrzega się możliwość zastosowania powyższej
zasady tylko do ustalenia kolejności dla miejsc 1-6.
4.7. Informacje o wynikach konkursu Organizator przekaże Laureatom Konkursu drogą
mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
4.8. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska Laureatów, mogą zostać opublikowane
przez Organizatora oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na stronach
internetowych, na których zamieszczono ogłoszenie konkursowe, w terminie do 90 dni od
zakończenia konkursu.
5. INNE POSTANOWIENIA
5.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu, chyba, że wprost z
Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających
opis określonych elementów konkursu.
5.2 Uczestnik konkursu, przesyłając formularz zgłoszeniowy do konkursu oświadcza, iż
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi
na pytania nr 13 i 14) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej
twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń podmiotów trzecich.
5.2.1. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.2. (powyżej) okazały się
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione
przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega
dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez
Organizatora nagrody.
5.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie w całości jak i w dowolnie
wybranych fragmentach jego pracy konkursowej przez Instytucję Realizującą projekt KIK 58
(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie), Instytucję Pośredniczącą
(Ministerstwo Zdrowia), Krajową Instytucję Koordynującą (Ministerstwo Rozwoju) oraz
Stronę Szwajcarską, do celów promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy bez
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
5.3.1. utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach
elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką;
5.3.2. publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z
udziałem przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji oraz zamieszczanie w sieci Internet;
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5.3.3. zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ROPS i innych instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
5.4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz aby jego
praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana do promocji
projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zgodnie z pkt. 5.3. (powyżej).

6. NAGRODY W KONKURSIE
6.1. Nagrodami w konkursie są:
6.1.1. za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje aparat fotograficzny o wartości nie mniejszej niż
500 zł,
6.1.2. za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje czytnik e-book o wartości nie mniejszej niż 300
zł,
6.1.3. za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje przenośny głośnik bezprzewodowy o wartości
nie mniejszej niż 200 zł.
6.2 Wśród pozostałych uczestników konkursu zostanie rozlosowanych 5 pakietów materiałów
promocyjnych projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
6.3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci
Konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.4. Przekazanie nagród i pakietów promocyjnych odbędzie się podczas konferencji końcowej
projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w Krakowie, o której laureaci Konkursu
zostaną powiadomieni drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
mailowy.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody i
pakietów promocyjnych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w
przypadku:
6.5.1. podania błędnych, niepełnych danych teleadresowych;
6.5.2. zmiany danych teleadresowych i nie poinformowania o tym Organizatora.
6.6. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu swoje zmienione dane w
terminie 3 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
6.7. Nie przekazanie nagrody lub pakietu promocyjnego wskutek nie podania danych
osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji
danych przez laureata Konkursu, nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 6.8
oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego laureata.
6.8. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody podczas konferencji końcowej
projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” nagroda będzie dostępna do odbioru w
biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przy ul. Lea 112 w Krakowie
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(pokoje 144-146) w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu konferencji, o którym mowa
w pkt. 6.4. powyżej.
6.8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu
niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu
Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
6.9. Uczestnicy konkursu w związku z odbiorem nagród lub pakietów promocyjnych
wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w realizacji projektu
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, zgoda ta nie jest ograniczona ani czasowo, ani
terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: ulotki, drukowane
materiały promocyjne, reklamy w gazetach i czasopismach, wizerunek może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne, zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem uczestnika wykonanych
na zlecenie realizatora projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń w tym również o wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku na potrzeby jak w
tym punkcie.

7. REKLAMACJE
7.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatorów w formie
pisemnej, na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu, w terminie
7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz adres email, z którego dokonano zgłoszenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
7.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której
wejdą przedstawiciele Jero Sp. z o.o. oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Krakowie.
7.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego – nadania reklamacji.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym przez Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji
przez Komisję Reklamacyjną.
7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczną.
7.8. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w
pkt.7.1. nie będą rozpatrywane.
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania konkursu w siedzibie
Organizatora oraz na Facebooku www.facebook.com/JeroLenssinckPL należącym do Jero Sp.
z o.o oraz dodatkowo w biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” (30-133
Kraków ul. Lea 122 pok. 144-146) i na stronie internetowej www.sppw.rops.krakow.pl
należącej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
8.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
8.3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności podczas oceny prac, w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane
osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Jero sp. z o.o.
8.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania
ich usunięcia
8.4.1. Żądanie usunięcia danych osobowych w trakcie trwania konkursu skutkuje
wyłączeniem z uczestnictwa w Konkursie.
8.5. Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu, akceptuje w całości
postanowienia niniejszego Regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem
przez Uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu lub promocji SPPW regulowanych na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych. Uczestnicy Konkursu potwierdzają swoją zgodę na powyższe
poprzez przesłanie formularza konkursowego.
8.6. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Laureata Konkursu do
wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
8.7. Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych w związku z Konkursem w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje uczestników na Facebooku www.facebook.com/JeroLenssinckPL należącym do
Jero Sp. z o.o,, a także dodatkowo na stronie internetowej www.sppw.rops.krakow.pl, co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje
po upływie 7 dni od momentu opublikowania.
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8.10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
8.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
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