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Regulamin konkursu „WITAJ SZKOŁO!’ 

z dnia 5 września 2017 roku 

organizowanego przez tesatape Sp. z o.o. w Poznaniu 

dla przedszkoli i szkół podstawowych 
 

 

§ 1. Definicje 

 

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się 

znaczenie wskazane poniżej: 

1. „Organizator”– tesatape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńska 32, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178666, 

NIP 782-22-81-431. 

2. „Koordynator” – „DOTPR” Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, z siedzibą w 

Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, NIP 781-187-88-81. 

3. „Regulamin”– niniejszy Regulamin określający warunki uczestnictwa w Konkursie „WITAJ SZKOŁO!” 

oraz zasady jego przeprowadzenia, 

4. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „WITAJ SZKOŁO!”. 

5. „Strona Konkursu” - strona internetowa Organizatora istniejąca pod adresem 

http://www.tesa.pl/konsument/konkurs-witaj-szkolo,  na której prowadzony jest Konkurs. 

6. „Fanpage Organizatora” – profil Organizatora na profilu społecznościowym Facebook funkcjonujący pod 

adresem https://www.facebook.com/tesa.polska/?ref=br_rs. 

7. „Uczestnik”– grupa przedszkolna lub klasa szkoły podstawowej, która zgodnie z Regulaminem została 

zgłoszona do uczestnictwa w Konkursie przez Opiekuna. 

8. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o 

przyznaniu nagród w Konkursie. 

9. „Praca konkursowa” – plik graficzny lub plik video o tematyce „WITAJ SZKOŁO!”,  którego rozmiar nie 

przekracza 100 MB,  

10. „Opiekun uczestnika” – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, związana ze szkołą 

podstawową lub przedszkolem umową uprawniającą do wykonywania uprawnień wychowawcy lub 

nauczyciela Uczestnika Konkursu.  

 

§ 2. Termin i zasady ogólne przeprowadzenia Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od dnia 5 września 2017 roku od godz. 15:00 do dnia 12 października 2017 roku do 

godziny 23:59. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez grupę przedszkolną lub uczniów klasy szkoły podstawowej 

(pod kierownictwem wychowawcy lub nauczyciela) grafiki bądź nagrania video promujących hasło 

„WITAJ SZKOŁO!” z wykorzystaniem własnoręcznie stworzonych prac plastycznych.  

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, a prawo udziału w Konkursie posiadają 

wyłącznie grupy przedszkolne oraz klasy przedszkoli oraz szkół podstawowych (publicznych i 

prywatnych) działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszone do udziału przez Opiekuna 

uczestnika, po spełnieniu warunków uczestnictwa opisanych w niniejszym Regulaminie.  

http://www.tesa.pl/konsument/konkurs-witaj-szkolo
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4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i wspólnicy Organizatora i Koordynatora Konkursu oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby 

pozostające z nimi w faktycznym pożyciu, przy czym zastrzeżenie to dotyczy zarówno Opiekunów 

uczestnika jak i samych Uczestników (klas i grup przedszkolnych, do których należą członkowie 

najbliższych rodzin pracowników i wspólników Organizatora bądź Koordynatora Konkursu). 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora.  

6. Organizator może w każdej chwili wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika bądź Opiekuna 

uczestnika, który zakłóca przebieg Konkursu lub w inny sposób szkodzi jego prawidłowemu 

przeprowadzeniu, dobremu imieniu Uczestników, zaangażowanych placówek przedszkolnych i 

szkolnych, Koordynatora lub Organizatora Konkursu.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu przesłać zgłoszenie poprzez 

wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz 

załączenie pliku, który stanowić będzie pracę konkursową. Zgłoszenie do udziału w Konkursie nie może 

zostać dokonane w żaden inny sposób. Regulamin określa dopuszczalny rozmiar plików stanowiących 

prace konkursowe.  

2. Praca konkursowa powinna zawierać wskazanie jej autorów. 

3. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe poza pracą konkursową musi zawierać: 

a. Wymagane w formularzu dane Uczestnika Konkursu oraz Opiekuna uczestnika, w tym przede 

wszystkim: imię i nazwisko Opiekuna uczestnika, nazwę i adres przedszkola lub szkoły wraz z 

oznaczeniem grupy przedszkolnej lub szkoły, adres e – mail, telefon do kontaktu z Opiekunem 

Uczestnika, 

b. Wymagane w formularzu zgłoszeniowym oświadczenie Opiekuna uczestnika o zapoznaniu się z 

treścią i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu,  

c. Oświadczenia przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na udział małoletnich w Konkursie, 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu, a także wyrażeniu zgody na 

nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1), 

d. W przypadku, gdy praca konkursowa będzie zawierała wizerunek lub wypowiedzi osób – 

oświadczenie zawierające zgodę tych osób, a w przypadku osób małoletnich zgodę ich 

przedstawicieli ustawowych na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych w działaniach promocyjnych 

Organizatora w związku z Konkursem (załącznik nr 2), 

e. Oświadczenie Dyrektora przedszkola lub szkoły stanowiące zaświadczenie, iż Opiekun uczestnika 

pozostaje związany umową z daną placówką oraz że posiada zgodę Dyrektora na zgłoszenie grupy 

przedszkolnej lub klasy szkolnej do Konkursu (załącznik nr 3). 

4. Oświadczenia wskazane w punkcie 2 ust. c-e przesłać należy wraz ze zgłoszeniem do Organizatora w 

formie skanów lub czytelnych fotografii dokumentów (plik PDF lub JPG/PGN). W przypadku braku 

wskazanych w punkcie 2 ust. c – e skanów załączników do zgłoszenia konkursowego, zgłoszenie 

zostanie odrzucone bez wcześniejszego wezwania Opiekuna uczestnika do jego uzupełnienia. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poświadczenia nieprawdy przez Opiekuna 

uczestnika, Dyrektora szkoły lub Dyrektora przedszkola w zakresie uzyskania zgody przedstawicieli 

ustawowych małoletnich na zgłoszenie ich do udziału w Konkursie, praw autorskich i wykorzystania 

wizerunku, o których mowa powyżej. 

6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac konkursowych nadesłanych na Konkurs lub 

praw osób trzecich, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestników Konkursu  

oraz Opiekuna Uczestnika.  
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7. Opiekun uczestnika może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego przy czym każde z nich 

musi być dokonane w imieniu innego Uczestnika. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia 

konkursowego dla tego samego Uczestnika, do Konkursu dopuszczone zostanie zgłoszenie, które 

wpłynęło do Organizatora jako pierwsze i spełniające warunki dopuszczenia do Konkursu.  

8. Wybrane prace konkursowe, w tym przede wszystkim prace laureatów, będą publikowane w trakcie 

trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu na stronie internetowej oraz fanpage’u Organizatora.  

 

§ 4. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu 

 

1. Komisja konkursowa Organizatora, po zakończeniu Konkursu i weryfikacji prawidłowości dokonanych 

zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu prac konkursowych, które zostaną nagrodzone. 

2. Przy ocenie prac konkursowych Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a. Zgodność pracy z tematyką Konkursu,  

b. Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,  

c. Wspólne wykonanie pracy przez zespół uczniów lub przedszkolaków, 

d. Zrozumiały, ciekawy i estetyczny sposób ujęcia tematu. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i lista nagrodzonych Uczestników nastąpi najpóżniej w dniu 17 

października 2017 roku o godzinie 18.00  na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook 

Organizatora.  

4. Uchwała Komisji konkursowej dotycząca rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

 

§ 5. Nagrody konkursowe 

 

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe ufundowane przez Organizatora tesatape  Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, z których każdy zawiera następujące produkty: 2 pudełka Back to School, 24 kleje 

w sztyfcie trójkątne, 32 kleje w taśmie, 60 klejów brokatowych, 36 taśm dekoracyjnych washi, 5 

opakowań tesa TACK niebieskie, 5 opakowań tesa TACK różowe. 

2. W terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu do Opiekuna uczestnika, który został 

laureatem Konkursu, na adres e – mail wskazany w zgłoszeniu konkursowym, zostanie przesłane 

zawiadomienie o przyznaniu nagrody przez Komisję konkursową wraz z powiadomieniem o nadaniu 

przesyłki zawierającej nagrodę na adres przedszkola lub szkoły podstawowej.  

3. Koszty związane z ufundowaniem i przekazaniem nagrody laureatom Konkursu, w tym wynikające z 

obowiązków podatkowych, ponosi Organizator. 

4. W przypadku rezygnacji laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody 

innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. Rezygnacja z części 

nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie od prawa do nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości 

nagrody.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu może w każdej chwili jego trwania oraz do dnia przekazania nagrody laureatom 

zażądać od każdego Opiekuna uczestnika okazania oryginałów oświadczeń wskazanych w § 3 pkt 2 

ust. c-e.  

2. Organizator może dokonywać w trakcie trwania Konkursu modyfikacji niniejszego regulaminu, o ile 

zmiany te pozostaną bez wpływu na prawa Uczestników przyznane Regulaminem w pierwotnym 
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brzmieniu. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów Organizatora na każdej pracy 

konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz jej wykorzystania i publikacji w mediach i materiałach 

promocyjnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu z powodów, które wynikły z przyczyn 

od niego niezależnych. 

5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora. 

6. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część jego postanowień.  

 

Aktualizacja z dnia 5.10.2017 

 

Konkurs zostaje przedłużony do 12.10.2017 roku. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.  

 

  

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz 

przetwarzaniu danych osobowych, 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

(osoby niepełnoletnie) 

3. Oświadczenie Dyrektora szkoły podstawowej/przedszkola o uprawnieniu Opiekuna Uczestnika do 

dokonania zgłoszenia konkursowego 
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Załącznik nr 1 

 

……………………………………………… 

Nazwa szkoły/przedszkola 

 

…………………………………………….. 

Nazwa klasy/grupy 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika  

dokonującego zgłoszenia konkursowego 

 

 

Oświadczenie 

o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………... 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego  ………………………………………………………….. 

Będącego autorem (współautorem) pracy konkursowej – dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez 

szkołę/przedszkole……………………………………………………………………………………………………………... 

Do Konkursu „WITAJ SZKOŁO!” organizowanego przez tesatape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. 

Gnieźnieńska 32, 61 – 021 Poznań) dla szkół podstawowych i przedszkoli ( zwanego Organizatorem) 

oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie 

utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa 

majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu 

w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 

majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, 

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 
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b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez 

względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu 

Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym 

przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora (współautora) utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie 

do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego 

do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.  

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego 

rozpowszechniania utworu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego 

dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i 

praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, całość lub fragment filmu 

bądź grafiki) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób, których 

wizerunek lub wypowiedzi zostały wykorzystane w utworze na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i 

wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach 

informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Data i podpis Organizatora 
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*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

……………………………………………… 

Nazwa szkoły/przedszkola 

 

…………………………………………….. 

Nazwa klasy/grupy 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika  

dokonującego zgłoszenia konkursowego 

 

 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie) 

 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ……………………………………………………...       
niniejszym wyrażam zgodę na:  
 

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 
używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  na potrzeby konkursu „WITAJ 
SZKOŁO!” organizowanego przez tesatape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska 32, 61 – 
021 Poznań) (zwanego Organizatorem) dla szkół podstawowych i przedszkoli, zwanego dalej 
„Konkursem” oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora wizerunku i wypowiedzi 
mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w 
postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
3. Dla potrzeb Konkursu  wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe  
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – 
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w 
tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. ,w ramach profilu Organizatora lub 
powiązanego).  

5. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

6. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
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Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Konkursu, zapoznałem/AM się z treścią jego 
Regulamnu i w pełni go akceptuję.  
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….                 
Data , własnoręczny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka/podopiecznego 
 

 

Załącznik nr 3 

 

……………………………………………… 

Nazwa szkoły/przedszkola 

 

…………………………………………….. 

Nazwa klasy/grupy 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika  

dokonującego zgłoszenia konkursowego 

 

 

 

Oświadczenie 

Dyrektora szkoły podstawowej/przedszkola 

o uprawnieniu Opiekuna Uczestnika do dokonania zgłoszenia konkursowego 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………, 

sprawujący funkcję Dyrektora: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły/przedszkola), niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie 

……………………………………………………………………………. (nazwa grupy/klasy) do udziału w Konkursie  

„WITAJ SZKOŁO!” organizowanego przez tesatape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska 32, 61 – 

021 Poznań) przez …………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela/wychowawcy dokonującego zgłoszenia konkursowego) na 

zasadach określonych w Regulaminie Konkursu z dnia 5 września 2017 roku, którego treść jest mi znana. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

(miejscowość i data)  

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpis Dyrektora szkoły/przedszkola oraz pieczęć szkoły/przedszkola) 
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