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REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO BEZPIECZNIE TU I TAM 

 

 

Definicje 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej, przyznaje się 

następujące znaczenie: 

 

1. „Organizator” –  Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), przy al. 

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem 

podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040 oraz 

Agencja Reklamowa Art Group sp. z o.o., z siedzibą w Rydułtowach przy ul. 

Radoszowskiej 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem 0000286599, NIP: 647–24-46-143, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 

zł.  

2. „Fundator” – fundator nagród w Konkursie, którym jest Fundacja Orange z siedzibą w 

Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze 

REGON 140280040. 

3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Konkurs edukacyjny 

Bezpiecznie Tu i Tam” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach 

opisanych w treści Regulaminu. 

4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników 

Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Uczestników Konkursu, w związku ich z udziałem w Konkursie. 

5. „Serwis” – działający pod adresem https://fundacja.orange.pl/kurs/  serwis internetowy, 

za pomocą którego można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie. 

6. „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik” – publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa 

działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu której działa osoba fizyczna 

– Dyrektor lub wyznaczony przez niego Koordynator, która dokonała prawidłowego i 

skutecznego zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie, spełniający wspólnie warunki 

uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu. 

7. "Komisja Konkursowa" - powołana przez Organizatora komisja w składzie 5 (pięciu) osób, 

wskazanych przez Organizatora. 

https://fundacja.orange.pl/kurs/
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8. „Konto” – Indywidualne konto Uczestnika w Serwisie umożliwiające Uczestnikowi 

korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu. 

9. „Login” – Podana przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym Nazwa Uczestnika. 

10. „Hasło” – Indywidualny ciąg znaków wybranych przez Uczestnika, który wraz z Loginem 

służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać 

małe i wielkie litery.  

11. „Punktacja” – Punkty przyznawane Uczestnikom za wykonanie działań konkursowych 

opisanych szczegółowo w § 5. 

12. „Dane Osobowe” – Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, 

to jest wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osoby fizycznej. 

13. „Ustawa o ochronie danych osobowych” – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ). 

14. „Dzień roboczy” – Każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych tj. 9.00-

17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

Serwisu, w okresie wskazanym w treści niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie podmiotom, które spełniają wszystkie 

warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu. 

4. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania nagród opisane są poniżej. 

5. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z 

internetu i nowych technologii wśród uczniów szkół podstawowych a także wśród ich 

rodziców za pośrednictwem  kursu internetowego Bezpiecznie Tu i Tam znajdującego się 

na platformie Serwisu. 

 

§ 2. Obszar 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest ogłaszany w Serwisie, innych serwisach 

internetowych  oraz za pośrednictwem materiałów drukowanych wysyłanych do szkół . 

 

 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie 

należy wejść na stronę Serwisu oraz wypełnić w imieniu Uczestnika formularz zgłoszenia 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Uczestnicy nie ponoszą opłat z tytułu rejestracji 

a także produkcji i wysyłki pakietów informacyjnych i materiałów umożliwiających 

realizację aktywności i zadań Konkursowych. 
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3. W Konkursie  mogą uczestniczyć szkoły, w których zatrudnieni są pracownicy, 

współpracownicy lub członkowie organów zarządzających Organizatorów, a także 

członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. 

Organizator zapewnia bezstronność i transparentność przy rozstrzyganiu wyników 

Konkursu, a wszyscy jego uczestnicy będą taktowani na równych prawach. 

4. Uczestnik o danym numerze NIP może wziąć udział w Konkursie jeden raz.  

5. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są przez Organizatora od dnia 17 czerwca do dnia 

30 września 2016 r.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.fundacja.orange.pl/kurs.  

7. Potwierdzeniem przyjęcia kompletnego zgłoszenia przez Organizatora będzie wysyłanie 

do każdego zgłaszającego maila z potwierdzeniem  rejestracji.   

8. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmuje następujące dane: 

a) oznaczenie Uczestnika:   

- dane szkoły: nazwa szkoły, rodzaj i typ szkoły, adres szkoły, NIP, e- mail, nr 

telefonu, strona www szkoły  

- informacje o Koordynatorze Konkursu upoważnionym do koordynowania 

Konkursu  na terenie szkoły: imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji e-mail, 

numer telefonu.  

b) informacje o liczbie uczniów danej szkoły w przedziałach klas 1-3 i 4-6 oraz o 

liczba klas 1-3 i 4-6. 

c) akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie woli udziału w Konkursie przez 

Dyrektora szkoły. 

d) Wyrażenie zgody przez Koordynatora Konkursu na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji Konkursu 

9. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego przez osoby działające w imieniu 

Uczestnika, Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Uczestnika potwierdzenie 

dokonania Rejestracji wraz z informacją o rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia. 

Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia Uczestnika i po jego akceptacji przesyła na 

adres poczty elektronicznej Uczestnika potwierdzenie aktywowania konta. 

10. Warunkiem koniecznym dla skutecznego złożenia zgłoszenia do udziału w Konkursie 

jest przesłanie przez Uczestnika  w formie elektronicznej (skan w formacie jpg, png, pdf), 

podpisanej przez Dyrekcję Uczestnika zgody na udział Uczestnika w Konkursie. 

11. W przypadku utraty Hasła Uczestnik może zresetować Hasło przez skorzystanie z 

mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. W tym celu należy kliknąć 

w odnośnik "Przypomnij hasło". Po kliknięciu Uczestnik odsyłany jest do formularza, w 

którym proszony jest o podanie adresu e-mail, na który zostanie przysłane nowe hasło. 

 

§ 4. Działania konkursowe i Harmonogram Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2016 r. i potrwa do dnia 31 marca 2017 r 

Przyjmowanie zgłoszeń Uczestników do wzięcia udziału w Konkursie obywać się będzie za 

http://www.fundacja.orange.pl/kurs
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pomocą aktywnego formularza zgłoszeniowego od godziny 12.00 dnia 17 czerwca 2016 r. 

do godz. 23.59 dnia 30 września 2016 r.  

2. Przesłanie zamówionych przez Uczestników materiałów dla Szkół, które zgłosiły się do 

dnia 15 lipca rozpocznie się w ostatnim tygodniu sierpnia 2016 r. Szkoły, które przystąpią 

do Konkursu po 15 lipca będą informowane indywidualnie o terminie realizacji wysyłki, 

która nastąpi jednak nie później niż do 15 października 2016r. 

3. Uczestnik Konkursu w ramach Konkursu będzie miał do wykonania następujące działania 

konkursowe, których wykonanie winno odbywać się w następujących terminach: 

a) Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania z rodzicami uczniów szkoły na 

temat Konkursu oraz informującego o Kursie internetowym Bezpiecznie Tu i 

Tam, z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Organizatora– 

wrzesień/październik 2016 r., 

b) Zorganizowanie pikniku dla uczniów (i rodziców) w szkole – 

wrzesień/październik 2016 r., 

c) Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z programem 

dydaktycznym, który zostanie umieszczony w Serwisie – od września 2016 r. do 

marca 2017 r., 

d)  Organizacja i przeprowadzenie  konkursu dla uczniów - Pierwsze zadanie 

konkursowe – Rywalizacja na słowa, październik 2016 r., (Rozstrzygnięcie 

pierwszego zadania konkursowego – listopad 2016 r.) 

e) Organizacja i przeprowadzenie  konkursu dla uczniów - Drugie zadanie 

konkursowe – Rywalizacja na obrazy, listopad 2016 r., (Rozstrzygnięcie 

drugiego zadania konkursowego – grudzień 2016 r.) 

f) Organizacja i przeprowadzenie  konkursu dla uczniów - Trzecie zadanie 

konkursowe – Rywalizacja na multimedia, grudzień 2016 r. (Rozstrzygnięcie 

trzeciego zadania konkursowego – luty 2017 r.) 

4. Na potrzeby realizacji i koordynacji  wyżej wskazanych działań konkursowych  

Uczestnik Konkursu otrzyma od  Organizatora materiały drukowane oraz w wersji 

elektronicznej.   

5. Na potrzeby realizacji i koordynacji wyżej wskazanych działań konkursowych  Uczestnik 

będzie korzystał z Konta Uczestnika  Konkursu, umieszczonego  w Serwisie. Jest to 

warunek uczestnictwa w Konkursie. 

6. Koordynator Konkursu odpowiada za realizację i koordynowanie działań konkursowych 

oraz kontakt z Biurem Konkursu. 

 

7. Wyniki Konkursu  Bezpiecznie Tu i Tam zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 15 kwietnia 

2017 r. na stronie Konkursu: www.fundacja.orange.pl/kurs zaś Uczestnikom, którzy  

zwyciężą w Konkursie  zostaną wysłane powiadomienia, w formie wiadomości 

elektronicznej.  

8. Uroczyste przekazanie nagród zwycięskiemu Uczestnikowi Konkursu nastąpi w terminie 

do 30 kwietnia 2017 r. 

http://www.fundacja.orange.pl/kurs
http://www.fundacja.orange.pl/kurs
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9. Rozpoczęcie działań merytorycznych w Konkursie (wykonywania działań konkursowych) 

nastąpi dnia 1 września 2016 r. 

10. Czas udziału w Konkursie wyniesie około 9,5 miesiąca i rozpocznie się 17 czerwca 2016 

r., zaś zakończy 31 marca 2017 r.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki skrócenia dostępnego czasu udziału 

w Konkursie Uczestników, którzy dokonają rejestracji po 15 lipca 2016 roku w  

porównaniu do czasu udziału w Konkursie Uczestników, którzy  dokonali rejestracji przed 

tym dniem. Organizator będzie traktował wszystkich Uczestników Konkursu w sposób 

jednolity, niezależnie od dnia ich rejestracji. W związku z powyższym nie będą przez 

Organizatora uwzględniane zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń, odwołań lub uwag do 

przebiegu lub wyniku Konkursu w zakresie, w jakim związane będą one z datą rejestracji 

Uczestnika do udziału w Konkursie.  

 

§ 5. Działania  konkursowe i punktacja 

1. Za wykonanie  działań konkursowych Uczestnik zdobywa punkty zgodnie z tabelą 

punktacji stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Celem uzyskania punktacji za wykonanie działań konkursowych, o których mowa 

w ust. 1, Uczestnik winien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem swojego Konta. 

Zgłoszenia wykonania działań konkursowych, o których mowa w ust. 1, może być 

przez Uczestnika dokonywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego, w którym zdanie winno być wykonane, zgodnie z harmonogramem 

określonym w § 4. 

3. Zgłoszenie wykonania przez Uczestnika każdego z działań konkursowych, o których 

mowa w  § 4 ust. 3 lit. a) – b) wymaga przesłania przez Uczestnika w formie 

elektronicznej, za pośrednictwem swojego Konta, materiałów dokumentujących 

podjęcie przedmiotowych aktywności (np. dokumentacji fotograficznej). W 

przypadku udokumentowania realizacji zajęć dla rodziców wymagamy dodatkowo 

przesłania Protokołu z przeprowadzenia zajęć dla rodziców, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu i  jest dostępny w panelu administracyjnym Konkursu 

każdego Uczestnika. 

 

4. Zgłoszenie wykonania przez Uczestnika każdego z działań konkursowych, o których 

mowa w  § 4 ust. 3 lit. c) wymaga przesłania przez Uczestnika w formie elektronicznej, 

za pośrednictwem swojego Konta, materiałów dokumentujących wykonanie działań 

przewidzianych każdorazowo scenariuszem działania przekazanym przez 

Organizatorów.  

5. Zadania konkursowe, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. d) – f) polegać będą na 

przeprowadzeniu przez Uczestnika etapu szkolnego zadania Konkursowego, w trakcie 

którego Uczestnik, zgodnie z Zasadami zadań konkursowych, udostępnionymi w 

Serwisie dokona wyboru maksymalnie 10 indywidualnych prac konkursowych, 
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wykonanych przez uczniów uczęszczających do szkoły – Uczestnika w okresie trwania 

Konkursu oraz zgłoszonych w tym czasie  przez Uczestnika w sposób określony w ust. 

6  poniżej. Przeprowadzenie etapu szkolnego Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić 

za pomocą Protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego, którego wzór stanowi 

Załącznik  nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny także w panelu 

administracyjnym Konkursu każdego Uczestnika. 

6. Zgłoszenie przez Uczestnika indywidualnych prac konkursowych, w ramach 

wykonania zadań konkursowych o których mowa w § 4 ust. 3 lit. d) – f), wymaga 

przesłania przez Uczestnika w formie elektronicznej, za pośrednictwem swojego 

Konta, kopii prac indywidualnych wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz klasy do 

której uczęszczają autorzy poszczególnych prac. Dokonując zgłoszenia prac 

indywidualnych w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że uzyskał od przedstawicieli 

ustawowych dzieci uczestniczących w zadaniu konkursowym wszystkie zgody na 

oświadczeniach, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.   

 

§ 6. Tryb wyłonienia laureatów i przyznawania nagród 

1. Wyłonienie Laureata Konkursu odbywa się na podstawie punktacji zdobytej przez 

Uczestników w Konkursie za wykonanie poszczególnych działań konkursowych.  

2. Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów w Konkursie, otrzyma nagrodę 

główną w postaci sprzętu multimedialnego o wartości 30 000 złotych. 

3. Spośród prac indywidualnych zgłoszonych do trzech zadań konkursowych 

(Rywalizacja na słowa, Rywalizacja na obrazy, Rywalizacja na multimedia) Komisja 

Konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac i w tym przyzna miejsca od I - III oraz 

od IV - X, zgodnie z harmonogramem rozpatrzenia każdego z zadań. 

4. Spośród prac indywidualnych zgłoszonych do trzech zadań konkursowych 

(Rywalizacja na słowa, Rywalizacja na obrazy, Rywalizacja na multimedia) Komisja 

Konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac, kierując się kryteriami takimi jak: 

zgodność zadania konkursowego z tematyką, oryginalność i pomysłowość zadania 

konkursowego, walory językowe, plastyczne lub innowacyjne w zależności od zadania 

konkursowego. 

5. W przypadku gdy do udziału w zadaniach konkursowych nie zostanie zgłoszona żadna 

praca indywidualna, nagroda ulega przepadkowi na rzecz Fundatora.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy 

czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach 

ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej. 

§ 7. Nagrody 

1. W ramach Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam możliwe jest zdobycie następujących 

rodzajów nagród: 

a) Nagroda główna dla Uczestnika, który uzyskał najwięcej punktów w 

Konkursie to sprzęt multimedialny o wartości 30 000 złotych, 
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b) Nagroda wyróżnienia  dla Uczestników który uplasują się w kolejnych 

10 pozycjach pod względem liczby zebranych punków w Konkursie to 

sprzęt dydaktyczny  o wartości 5 000 złotych, 

c) Nagrody indywidualne dla uczniów szkół-Uczestników – miejsca od I 

do III – tablety i akcesoria elektroniczne, miejsca od IV do X – nagrody 

wyróżnienia o wartości od 100 do 200 zł,  

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowych danych kontaktowych w 

formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczenie nagrody w przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub 

nieprawdziwych danych.  

3. Uroczyste przekazanie nagród Uczestnikom Konkursu nastąpi w terminie do 30 

kwietnia 2017 r.  Warunkiem odbioru jest podpisanie przez Uczestnika protokołu 

przekazania nagrody. 

4. Przekazanie nagród indywidualnych Zwycięzcom poszczególnych zadań konkursowych 

odbędzie się w terminach wskazanych w Serwisie.  Nagrody indywidualne zostaną 

przesłane na adres Uczestnika konkursu, który przesłał zwycięską pracę. Warunkiem 

odbioru nagród indywidualnych jest podpisanie przez przedstawiciela ustawowego 

Zwycięzcy  protokołu przekazania nagrody. 

5. Aktualna lista nagród publikowana jest od 1 września 2016r. na stronie 

www.fundacja.orange.pl/kurs 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Liczba nagród jest ograniczona. 

§ 8. Reklamacje  

1. Uczestnik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących Konkursu w czasie jego 

trwania oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców .  

2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w 

Rozdziale „Definicje” Regulaminu lub w postaci elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej e-mail Organizatora: konkurs@bezpiecznietuitam.edu.pl 

3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz adres 

zwrotny e-mail lub adres zwrotny pocztowy. W reklamacji należy określić przyczynę 

złożenia reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika 

poprzez pisma pocztą, chyba że Uczestnik wyrazi wolę otrzymania wiadomości z 

informacją o rozpoznaniu reklamacji pocztą elektroniczną. Organizator nie ponosi 

konsekwencji podania przez Uczestnika błędnego lub niepoprawnego adresu do 

korespondencji. 

http://www.fundacja.orange.pl/kurs
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5. W razie uwzględnienia reklamacji Organizator dokona czynności zmierzających do 

naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę 

uwzględnienia reklamacji. 

6. Decyzje Organizatora co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji są ostateczne w ramach 

realizacji Konkursu. Inne czynności Uczestnika dokonywane poza niniejszym 

Regulaminem, zmierzające do realizacji jego praw wyrażonych w reklamacji, nie 

wstrzymują realizacji Konkursu. 

7. Organizator zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny w związku z 

koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących 

oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, 

wymiana.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez 

Uczestników nie podlegają zwrotowi.  

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą formularza 

rejestracyjnego do Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam, jak również innych danych 

osobowych udostępnianych Organizatorowi (w szczególności danych osobowych 

Koordynatorów Konkursu i innych członków Szkolnych Komisji Konkursowych) jest 

Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. Dane 

te będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam, 

w szczególności w celu rozpatrzenia zgłoszenia i/lub udziału w Konkursie. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe nie będą 

udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania, jak również prawo wniesienia - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 

1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w 

celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu 

administratorowi danych.   

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (przetwarzanie) przez 

Organizatora ich danych i danych osobowych osób ich reprezentujących w celach 

prowadzenia i promowania Konkursu, w tym w szczególności do publikacji danych w 

portalu www.fundacja.orange.pl/kurs a także w materiałach związanych z Konkursem. 

 

5. Organizator zastrzega sobie w czasie realizacji Konkursu prawo zmiany Regulaminu z 

ważnych przyczyn, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych 

Konkursem na stronie internetowej Konkursu pod adresem 

www.fundacja.orange.pl/kurs.  

http://www.fundacja.orange.pl/kurs
http://www.fundacja.orange.pl/kurs
http://www.fundacja.orange.pl/kurs
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6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w każdym 

momencie jej trwania w następujących sytuacjach:  

a) zadeklarowania przez Uczestnika przystąpienia do Konkursu mimo niespełniania 

warunków określonych w Regulaminie; 

b) zaprzestaniu spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie; 

c) próbie lub ingerencji w prawidłowy przebieg Konkursu; 

d) działaniu sprzecznym z zasadami Konkursu, którego celem lub skutkiem może być 

zmniejszenie lub zwiększenie szans na uzyskanie w Konkursie nagród przez 

Uczestników. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-

mail na adres konkurs@bezpiecznietuitam.edu.pl  z informacją o takiej rezygnacji. 

Warunkiem usunięcia Konta jest podanie Loginu Uczestnika. Konto zostanie usunięte 

w ciągu 3 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po 

dniu wpłynięcia zgłoszenia z adresu pocztowego podanego podczas Rejestracji, 

zawierającego prawidłowy Login. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę 

prawa do przyznanej Nagrody. 

8. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika w 

każdym momencie trwania Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna. 

Wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie powoduje, że jego dostęp do profilu na 

stronie www.fundacja.orange.pl/kurs  zostaje zablokowany, a Konto usunięte. 

9. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zestawów nagród bez podania 

przyczyny.  

11. Organizator nie udostępnia indywidualnych informacji o przebiegu i wynikach prac 

zespołu oceniającego zgłoszenia.  

12. Uczestnik ma prawo do złożenia w formie pisemnej odwołania od czynności 

Organizatora podjętych w ramach Konkursu i przesłania go na adres Fundacji Orange 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 

odwołanie. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

Decyzja Organizatora w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca. Inne 

czynności uczestnika dokonywane poza niniejszym Regulaminem, zmierzające do 

realizacji jego praw wyrażonych w odwołaniu, nie wstrzymują realizacji Konkursu. 

13. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin oraz informacje dostępne na stronie 

internetowej Konkursu pod adresem www.fundacja.orange.pl/kurs oraz na stronie 

Fundacji Orange www.fundacja.orange.pl.  

  

 

 

  

mailto:konkurs@bezpiecznietuitam.edu.pl
http://www.fundacja.orange.pl/kurs
http://www.megamisja.pl/
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.fundacja.orange.pl/
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Załącznik nr 1. Zasady punktacji oraz dokumentowania realizacji działań konkursowych  

w ramach Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam. 

 

  
Rodzaj 
punktu 

Rodzaj 
aktywności 
konkursowej 

Sposób 
dokumentacji 

Liczba 
punktów za 
jedno zadanie 

Liczba zadań Łącznie do 
zdobycia w 

kategorii 

 
1 

punkty 
stałe – 
liczbowe 

piknik 

 

Relacja 
fotograficzna – 
minimum 10 zdjęć 200 pkt 

1 200 

 zadania 
konkursowe – 
zorganizowanie 
etapu 
szkolnego 

 

Protokół z 
przeprowadzenia 
etapu szkolnego 
konkursu 
określający liczbę 
zgłoszonych prac i 
najlepsze 
wyłonione. Wzór 
stanowi Załącznik  
nr 3 do 
Regulaminu. 

 100 pkt 

 

3 

 

300 

 

2 

punkty 
procentowe 
– 
uzależnione 
od liczby 
uczniów w 
szkole 

zajęcia dla 
rodziców  

Dokumentacja 
fotograficzna (1 
zdjęcie) oraz 
Raport 
przeprowadzenia 
zajęć z rodzicami. 
Wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

Do zdobycia 
maksymalnie 
100 punktów – 
w zależności od 
liczby obecnych 
na spotkaniu 
rodziców, np. 
100% 
obecności 
rodziców – 100 
punktów. 
Liczba punktów 
liczona według 
wzoru: 
min(100, 
(n/m)*100), 
gdzie n - liczbę 
rodziców 
uczestniczących 
w zajęciach, 
m - liczbę dzieci 
w szkole 
 
 

1 spotkanie 
w każdej 

klasie 

100 
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Rodzaj 
punktu 

Rodzaj 
aktywności 
konkursowej 

Sposób 
dokumentacji 

Liczba punktów 
za jedno 
zadania 

Liczba zadań Łącznie do 
zdobycia w 

kategorii 

2 

punkty 
procentowe 
– 
uzależnione 
od liczby 
uczniów w 
szkole 

zajęcia dla 
dzieci 

 

Wymagane 
przedstawienie 
zadania 
wykonanego 
zgodnie ze 
scenariuszem 
lekcji.  

 

50 pkt za 
wykonanie zadania 
przez wszystkie 
klasy w szkole 
liczona 
proporcjonalnie 
według wzoru 
50*(n/m), gdzie n - 
liczba klas w 
których odbyły się 
zajęcia 
m -liczba 
wszystkich klas. 

Przykład: W szkole 
znajduje się łącznie 
10 klas, zadanie 
wykonało jedynie 5 
klas = uczestnik 
Konkursu 
otrzymuje 25 
punktów (X= 50 x 
5/10). 

7 (do 
wykonania w 

każdej klasie w 
okresie trwania 

Konkursu) 

350 – 
maksymalna 

liczba 
punktów do 
zdobycia w 

ciągu trwania 
całego 

Konkursu.   

zdobycie 
certyfikatów 

Rodzic zaznacza w 

platformie kursu 

szkołę na rzecz 

której chce 

przekazać punkty. 

Punkty 

automatycznie 

sumują się na 

koncie szkoły. 

Każdy z 

rodziców może 

zdobyć 1 punkt 

za każdy z 

pięciu 

certyfikatów, 

czyli łącznie 5 

punktów. Suma 

punktów 

zdobyta przez 

rodziców za 

certyfikaty 

zostanie 

podzielona 

przez liczbę 

dzieci w szkole 

aby stworzyć 

równe szanse 

dla wszystkich  

szkół bez  

względu na 

liczbę uczniów. 

Zależna od 
liczby rodziców 

w szkole 

500 – maksymalna 
liczba punktów do 
zdobycia w trakcie 
Konkursu liczone 
według wzoru: 

min(500, 
(n/m)*100), 

gdzie  n - liczba 
certyfikatów 

m - liczba dzieci 
w szkole 

 

Przykładowo:  
Szkoła liczy 100 

dzieci. 100 
rodziców 

rozwiązało każdy z 
pięciu modułów 

kursu, czyli zdobyli 
łącznie 500 
punktów za 

certyfikaty, czyli 
500x100/100 = 

500 punktów dla 
szkoły. 
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Rodzaj 
punktu 

Rodzaj 
aktywności 
konkursowej 

Sposób 
dokumentacji 

Liczba 
punktów za 
jedno 
zadanie 

Liczba zadań Łącznie do 
zdobycia w 

kategorii 

3 

Punkty za 
zadania 
konkursowe 

Punkty za 
nagrodzone 
prace 
indywidualne 
uczniów. 

Po stronie Komisji 
wyłaniającej 
laureatów zadań 
konkursowych 

1 miejsce: 50 

2 miejsce: 30 

3 miejsce: 10 

4-10 miejsce: 
5 

3 W zależności 
od ilości 

laureatów w 
szkole. 

4 
Aktywności 
dodatkowe 

Uczestnik ma 
szansę na 
otrzymanie 
dodatkowych 
punktów za 
realizację 
działań 
dodatkowych, 
związanych z 
edukacją dzieci i 
rodziców o 
bezpieczeństwie 
w Internecie 
(np. działania 
prowadzone z 
okazji Dnia 
Bezpiecznego 
Internetu, itp.) 

Udokumentowane 
przez szkołę za 
pomocą reportażu 
fotograficznego i 
informacji o 
rodzaju 
wydarzenia. 
Komisja 
konkursowa, 
biorąc pod uwagę 
skalę inicjatywy 
szkoły, przydziela 
liczbę punktów. 

 Do 50 pkt 

- Do 50 pkt 
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Załącznik nr 2. Raport z przeprowadzenia spotkań z rodzicami w ramach Konkursu 

edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam*. 

 

 

Dane i pieczęć Szkoły       Miejscowość, data 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie w okresie wrzesień-październik 2016r. spotkań z rodzicami w ramach 

Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam.  

 

L.P. Klasa Liczba rodziców 

obecnych na 

spotkaniu 

liczba 

dzieci  

w klasie 

Wybrana metoda prowadzenia zajęć 

(aktywna- dłuższe zajęcia lub wykładowa- 

krótsze zajęcia) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



14 
 

 

Uwagi i pytania zgłaszane przez rodziców w trakcie spotkania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Pieczęć Szkoły                                                                                                                       Podpis Koordynatora  

 

 

*Raport sporządza Koordynator Konkursu na postawie Protokołów dostarczonych przez nauczycieli-

wychowawców prowadzących spotkania z rodzicami w poszczególnych klasach. 

Skan wypełnionego i opieczętowanego  Raportu  Koordynator Konkursu  załącza i przesyła za 

pośrednictwem Konta w panelu administracyjnym szkoły w Konkursie. 
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Załącznik nr 3. Protokół przeprowadzenia etapu szkolnego zadania konkursowego Konkursu 

edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam. 

 

         …………………………………. 

 

Dane i pieczęć Szkoły         Miejscowość, data 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie ( wymagane min 3 osoby): 

 

Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot Funkcja w Komisji Podpis 

  Przewodniczący – 

Koordynator Konkursu 

na terenie Szkoły 

 

  Członek  

  Członek  

  

potwierdza przeprowadzenie etapu szkolnego zadania konkursowego o nazwie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(proszę wpisać właściwą nazwę zadania konkursowego) 

Do etapu szkolnego zgłoszono łącznie ……………………………………. prac,  

w tym ………….. prac uczniów klas I- III oraz ………………….. prac  uczniów klas IV- VI 

Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę kryteria oceny prac sformułowane przez Organizatora 

Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam, wytypowała do etapu ogólnopolskiego  

………………..  

(proszę wpisać liczba zgłaszanych prac)  

prac Uczniów: 

1. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za….. ( 1 -2 zdania uzasadnienia)” 

2. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

3. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

4. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

5. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

6. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za,,,,,” 

7. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

8. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

9. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

10. Imię i nazwisko, klasa – uzasadnienie wyboru, np. „za…..” 

 

Uczestnik Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam – Szkoła ………………………………………………………..  
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(proszę uzupełnić nazwę szkoły)  

Zaświadcza, że jako organizator etapu szkolnego zadania konkursowego 

 …………………………………………………………………………………  

(proszę uzupełnić nazwę zadania),  

realizowanego w ramach Konkursu uzyskał od przedstawicieli ustawowych dzieci uczestniczących w 

zadaniu konkursowym wszystkie zgody na oświadczeniach, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

Regulaminu Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam oraz w razie zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Organizatora przedstawi kopie ww. oświadczeń Organizatorowi.  

 

 

 

………………………………………               ………………………………………………..               ………………………………………… 

 

Podpisy Członków Komisji Konkursowej 

 

 

 

 

 

Pieczęć Szkoły                                                                                                                          Podpis Dyrektora 
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Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego dziecka uczestniczącego w 
zadaniu konkursowym 
 
…………………………………….. 
(Imię i nazwisko dziecka) 
 

………………………………….. 
(Nr klasy) 
 

…………………………………… 
(Nazwa szkoły) 

 
Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany/na będący/będąca przedstawicielem ustawowym………………………………………….: 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 wyrażam zgodę na udział dziecka w zadaniu konkursowym ………………………….. (nazwa zadania 

konkursowego) w Konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam, którego organizatorem jest 
Fundacja Orange oraz Agencja Reklamowa Art Group sp. z o.o. na zasadach określonych w 
Regulaminie tego konkursu, z którego treścią zostałem/łam zapoznany/na oraz w przypadku 
zwycięstwa w konkursie na publikację pracy * oznaczonej imieniem i nazwiskiem dziecka/ 
anonimowo (* niewłaściwe skreślić) na stronie internetowej https://fundacja.orange.pl/kurs/ .  

 
    wyrażam szkole do której uczęszcza moje dziecko zgodę na udostępnienie Fundacji Orange danych 

osobowych dziecka w zakresie imienia, nazwiska, oznaczenia szkoły i klasy do której uczęszcza, w 
celu przeprowadzenia Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam na zasadach określonych w 
regulaminie tego konkursu  (w tym publikacji tych danych na stronie internetowej 
https://fundacja.orange.pl/kurs/, wraz z informacją o wygranej nagrodzie, w przypadku gdy dziecko 
będzie autorem zwycięskiej pracy konkursowej). 

 
………………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis przedstawiciela 
ustawowego dziecka) 

 
Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka Fundacji Orange jest niezbędne dla 
wzięcia przez dziecko udziału w etapie ogólnopolskim Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam. 
W przypadku wyrażenia tej zgody dane osobowe w zakresie w niej określonym zostaną udostępnione 
przez szkołę Fundacji Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, która będzie 
odrębnym od szkoły administratorem udostępnionych danych osobowych. Fundacja Orange będzie 
przetwarzała te dane w celu przeprowadzenia Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam na 
zasadach określonych w regulaminie tego konkursu, dostępnym pod adresem 
https://fundacja.orange.pl/kurs/assets/pdf/regulamin.pdf (w szczególności w celu wyłonienia 
zwycięskich prac konkursowych, dostarczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich 
prac na stronie internetowej konkursu). Dane osobowe autorów zwycięskich prac w zakresie imion, 
nazwisk, klas oraz nazw szkół, do której uczęszczają, miejscowości w których te szkoły się mieszczą oraz 
informacji o wygranej nagrodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej 
https://fundacja.orange.pl/kurs/ w okresie od momentu ogłoszenia zwycięzców Konkursu do 30 
czerwca 2017 r. Ponadto, w przypadku wygrania przez dziecko nagrody indywidualnej informacja o 
wygranej przez dziecko nagrodzie zostanie przekazana szkole. Osoba, której dane dotyczą, posiada 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia - w 
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przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - pisemnego, 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je 
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu 
administratorowi danych.  
 

 

 


