
Regulamin Konkursu 
 „Klikaj bezpiecznie”

§1
Postanowienia Ogólne

1.Organizatorem konkursu „Klikajbezpiecznie” („Konkurs”) jest Marcin Chabier, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą FL Group Marcin Chabier, z siedzibą przy placu Legionów 12/8, 50-049 Wrocław, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 895 179 34 29, 

REGON: 022039545. Organizator jest wydającym nagrody w Konkursie i przekazującym nagrodę w 

rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego

2.Konkurs prowadzony jest na zlecenie G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (78-400) przy ul. 

ul. Warcisława IV 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, 

IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 700 000 zł (dalej Zleceniodawca )

3.Konkurs jest częścią społecznego programu edukacyjnego pt. „Klikaj bezpiecznie”, który ma na celu 

propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania internetu i komputera (dalej 

Program).

4.Konkurs rozpoczyna się z dniem 7 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 i będzie trwać do 17 maja 2019 r. do 

godz.20.

5.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne.

6.Szkoła zgłasza do Konkursu klasę lub utworzoną na potrzebę konkursu grupę uczniów z dowolnych klas. W 

ramach klasy można zgłosić wszystkich uczniów z danej klasy. W ramach grupy można zgłosić od 5 do 10 

uczniów. Każda szkoła może zgłosić więcej niż jedną klasę lub grupę uczniów, na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie (dalej Regulamin).

7. Zgłoszenia klasy lub grupy uczniów do udziału w Konkursie dokonuje w imieniu szkoły nauczyciel z danej 

szkoły, upoważniony przez jej dyrektora do reprezentowania szkoły (dalej Przedstawiciel szkoły). Szkoła może 

mieć więcej niż jednego Przedstawiciela.



§2
Zasady udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać pracę konkursową na adres e-mail:

 kontakt@klikajbezpiecznie.pl 

2.Warunkiem wzięcia udziału szkoły w Konkursie, jest wcześniejsze przeprowadzenie przez nauczyciela co 

najmniej jednych zajęć o bezpiecznym korzystaniu z internetu i komputera w co najmniej jednej klasie/grupie 

uczniów z danej szkoły.

3. Po realizacji działań wymienionych w §2 pkt. 1 i 2, szkoła może zgłosić udział w Konkursie.

4. Terminy przesyłania prac: 17 maja 2019 r., godz. 20:00

5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Przedstawiciele szkół biorących udział w 

Konkursie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

6.Organizator ma prawo żądać od Przedstawiciela szkoły, wykazania umocowania do działania w imieniu 

szkoły, pod rygorem wykluczenia szkoły z Konkursu.

7. Każda szkoła zgłaszająca swój udział w Konkursie, akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgody 

rodziców (lub innych przedstawicieli ustawowych) uczniów, na wykorzystanie wizerunku dziecka, na 

warunkach określonych w Regulaminie. Formularz zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany przez rodziców (lub przedstawicieli ustawowych) 

formularz, szkoła musi przesłać na adres organizatora: FL Group Marcin Chabier  ul. Powstańców Śl. 50,

53-333 Wrocław. Nie wysłanie zgód wyklucza szkołę w Konkursu. Organizator, Zleceniodawca Konkursu nie 

ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. 

Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi szkoła.



§3
Zasady Konkursu

1.  Konkurs - dla szkoły podstawowej - polega na zorganizowaniu przez zgłoszoną przez Przedstawiciela 

klasę/grupę uczniów zajęć pod tytułem „Klikaj bezpiecznie”, promujących bezpieczne korzystanie z 

komputera i internetu oraz przesłaniu pracy - plakatu lub prezentacji multimedialnej realizującej temat 

“Bezpieczne korzystanie z internetu. W pracy powinno pojawić się hasło: #klikajbezpiecznie.

2. Zgłoszenia do Konkursu powinny być przesłane do 17 maja 2019 r. na adres e-mail: kontakt@ 

klikajbezpiecznie.pl

3. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do zgłoszenia pracy w Konkursie, 

w szczególności posiada zgody wszystkich autorów pracy na zgłoszenie pracy do Konkursu. Organizator ani 

Zleceniodawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, 

spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Szkoła biorąca udział

w Konkursie, zwalnia Organizatora lub Zleceniodawcę Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, 

mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia. Organizator ma prawo zażądać 

udokumentowania przez szkołę zgód określonych w niniejszym punkcie.

4. Każda szkoła może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.

5. Organizator ma prawo wykluczyć szkołę z Konkursu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez szkołę 

postanowień Regulaminu. Decyzja organizatora jest ostateczna.

6. Szkoły biorące udział w Konkursie przyjmują do wiadomości, że Organizator lub Zleceniodawca Konkursu 

mogą zwrócić się do nagrodzonych szkół z prośbą o pośrednictwo w kontakcie z autorami prac i ich 

przedstawicielami ustawowymi w celu ewentualnego zawarcia umowy o nabyciu praw autorskich lub 

licencji do nagrodzonych prac. Szkoły dołożą staranności, aby kontakt ten ułatwić.

7. Poza zgodą na publikację wizerunku, Szkoła winna uzyskać od przedstawicieli ustawowych uczniów zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (danych kontaktowych).



§4
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie od 17 maja do 26 maja 2019 r. poprzez podanie informacji na 

stronie internetowej www.klikajbezpiecznie.pl. Ponadto, zwycięskie szkoły zostaną powiadomione przez 

Organizatora pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie, o przyznaniu im nagród. Powiadomienie będzie 

skierowane do wiadomości Przedstawiciela szkoły.

2. O wyborze dotyczącym przyznania nagród w Konkursie decyduje powołana w tym celu przez Organizatora 

komisja konkursowa (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele 

Organizatora oraz Zleceniodawcy.

3. Nagrodą w konkursie są:

nagroda dla szkoły:

• licencje na oprogramowanie antywirusowe G DATA

• 2 kamery C6T od EZVIZ

nagroda dla uczniów

• książki “Basia i tablet” (wydawnictwo Egmont)

• gadżety od G DATA

4. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda - dla zwycięskiej szkoły.

5. Organizator zamieści na stronie Konkursu www.klikajbezpiecznie.pl szczegółowe informacje na temat

nagrody rzeczowej.

6. Nagrody w Konkursie otrzyma 1 szkoła, której pracę nadesłaną do Konkursu Komisja Konkursowa oceni

najwyżej. Oceny prac będą dokonywane wg następujących zasad:

• Jakość zgłoszenia konkursowego – maksymalnie 20 punktów.

• Pomysłowość i oryginalność zorganizowanego dnia “Klikaj bezpiecznie” - maksymalnie 10 punktów

• Maksymalna liczba punktów dla jednego zgłoszenia konkursowego wynosi 30 punktów.

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania osobom postronnym szczegółowej punktacji

zgłoszonych prac konkursowych.Nagrody wymienione w ust. 3 pkt. b. zostaną przyznane po ogłoszeniu

wyników konkursu w terminie do miesiąca po ogłoszeniu wyników.

7. Nagrodzona szkoła nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

8. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o

udziale szkoły w Konkursie.

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za nagrody rzeczowe spoczywa na podmiocie wskazanym w treści

gwarancji, o ile do nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.



§5
Postanowienia dodatkowe

1. Jeśli dana szkoła podlega obowiązkowi podatkowemu, jest zobowiązana do uiszczenia należnego podatku

dochodowego od nagrody we własnym zakresie.

2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie, w celu

i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest  FL Group Marcin Chabier, z siedzibą przy placu

Legionów 12/8, 50-049 Wrocław, konkurs@flpr.pl, tel. 71 792 45 69. Dane osobowe osób fizycznych

będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje

dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, ale może być niezbędne do wzięcia udziału przez szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.

3. Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych

wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia szkoły w Konkursie na każdym jego etapie, w

szczególności uczniów lub pracowników.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Szkoły mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.

Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1 ust. 1, z dopi

skiem ,,Konkurs Klikaj bezpiecznie – Reklamacja’’. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły

w określonym w Regulaminie terminie.

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.

Organizator poinformuje pisemnie szkołę zgłaszającą reklamację o zajętym stanowisku.

§7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://klikajbezpiecznie.pl/

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@klikajbezpiecznie.pl W sprawach

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, o ile

zmiany nie są istotne i nie wpłynie to na uprawnienia uczestników Konkursu.



ZAŁĄCZNIK

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1)   Umieszczanie na okres 5 lat, na stronach internetowych www.gdata.pl; www.klikajbezpiecznie.pl oraz 

profilach w social mediach (Facebook, Instagram itp.) zdjęć, materiałów filmowych, prac kreatywnych 

zawierających wizerunek mojego dziecka, stworzonych na potrzeby konkursu „Bezpieczne Klikanie” 

organizowanego na zlecenie G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (78-400) przy ul. ul. 

Warcisława IV 2, przez FL Group Marcin Chabier, z siedzibą przy placu Legionów 12/8, 50-049, który 

będzie administratorem danych osobowych,

2)   Umieszczanie i publikowanie materiałów, w których brało udział moje dziecko na www.gdata.pl, www.

Klikajbezpiecznie.pl oraz profilach internetowych zarządzanych przez firmę takich jak:  Facebook, Google i 

inne oraz w mediach w celu informacji i promocji akcji „Klikaj bezpiecznie”,

3)   Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez przekazanie ich do spółki G Data Software 

sp. z o.o. w Szczecinku, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań i celów konkursu.

 

 

 

Imię i nazwisko 
dziecka

Imię i nazwisko
rodziców /

opiekunów prawnych*

Czytelny podpis
rodziców /

opiekunów prawnych *

*niepotrzebne skreślić
Miasto, dnia…………………………..




