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Regulamin Konkursu 
Moja historia z VULCANEM 

 

§ 1 Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu „Moja historia z VULCANEM”, zwanego dalej „Konkursem”, jest VULCAN sp. z o.o. z sie-
dzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, 
pod numerem KRS 0000153176, NIP 898-001-44-51, zwanej dalej „VULCAN” lub „Organizatorem”. 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1.03-21.12.2018 r. Wszelkie informacje na temat Konkursu są 
zawarte na stronie internetowej Konkursu: www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-
abonament-627, www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-abonament-626 
i www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-abonament-664. Zgłoszenie udziału w Kon-
kursie należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. 

2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca 
przedstawicielem szkoły/placówki, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), współpracującej z VULCAN Sp. z o.o., zwanej dalej „Szkołą”,  która w czasie 
trwania Konkursu, o którym mowa w § 2 pkt. 1, spełni wszystkie następujące wymagania: 

a. Placówka, której przedstawiciel chce wziąć udział w Konkursie, zwany dalej „Uczestnikiem”, posiada 
pakiet Organizacja Optivum i korzystając z Oferty specjalnej, w terminie od dnia 5.03. 2018 r. do dnia 
31.10.2018 r., na zasadach określonych na stronie www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-
organizacja-na-zloty-abonament-627, www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-
abonament-626 i www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-abonament-664, 
wymieni ten pakiet na Złoty abonament Optivum w wariancie I, II lub III. 

b. Prześle, za pomocą formularza znajdującego się na stronie Konkursowej, swoją pracę na temat „Moja 
historia z VULCANEM”, zwanej dalej „Pracą konkursową”. Praca może być w dowolnym formacie 
(grafika, film, tekst), jednak jej rozmiar nie może przekraczać 100 MB. 

c. Wypełni pozostałe pola formularza konkursowego, podając dane swoje i szkoły. 

d. Wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu. 

e. Zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

f. Uzyskał zgodę Szkoły na udział w Konkursie. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na: 

a. Zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych  zawartych w formularzu konkursowym przez 
Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), które nastąpi w celu realizacji Konkursu oraz 
w zakresie wskazanym w lit. b. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administra-
torem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Administrator danych zapewnia ochronę poda-
nych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

b. Otrzymywanie od VULCAN sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie newslettra, oraz na wykorzystywanie w celach 
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marketingowych przez VULCAN sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie 
z art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Jeżeli adres e-mail stanowi dane osobowe, wyra-
żenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celach marketingowych. 

c. na korzystanie z Pracy konkursowej na potrzeby Konkursu. 

4. Poprzez przesłanie Pracy konkursowej Uczestnik: 

a. udziela VULCAN nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, niewyłącznej i nieodpłatnej 
licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na wykorzystywanie z Pracy konkursowej na wymienio-
nych poniżej polach eksploatacji: 

i. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, 
na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego 
jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną; 

ii. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym 
w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 

iii. publikację na nośnikach wielkoformatowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

iv. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, 

v. udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu komórkowe-
go (w tym WAP) zarówno poprzez odpłatne lub nieodpłatne zwielokrotnianie w pamięci tele-
fonu, jak i innego urządzenia o podobnym przeznaczeniu i dalsze z niego korzystanie;  

vi. wykorzystywanie w działaniach marketingowych VULCAN w tym w ramach dozwolonej rekla-
my lub promocji produktów VULCAN, bez względu na liczbę nadań, emisji i wytworzonych eg-
zemplarzy, 

b. upoważnia VULCAN do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkurso-
wej, w tym prawa do: 

I. decydowania o pierwszym jego publicznym udostępnieniu, 

II. nadzoru autorskiego, 

III. nienaruszalności form i treści Pracy konkursowej oraz jego rzetelnego wykorzystania (integral-
ność).  

Upoważnienia mają charakter bezterminowy i nieodwołalny. 

c. oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych do Pracy konkur-
sowej, w sposób ograniczający wykorzystanie f pracy konkursowej przez Organizatora. 

5. Uczestnik powinien być wyłącznym autorem Pracy konkursowej, posiadać do niej nieograniczone autor-
skie prawa majątkowe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu danej Pracy konkursowej, w szczególności 
w przypadku: 

i. zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, dyskryminujących, nieprzyzwoitych, poli-
tycznych, propagandowych, pornograficznych, o podtekście seksualnym, religijnych, nawołujących do 
agresji i przemocy lub treści sprzecznych z prawem; 

ii. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autor-
skich lub prawa do ochrony wizerunku, 

iii. przekroczenia czasu trwania przesłanego filmu. 
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§ 3 Zwycięzca Konkursu 

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która spełniła wszystkie warunki opisane w § 2 i której praca konkursowa 
zostanie uznana przez Jury, o którym mowa w § 4,  za najciekawsza i najoryginalniejszą. Przy wyłanianiu zwycięzcy 
pod uwagę będzie także brana prostota przekazu i staranność wykonania. 

§ 4 Jury 

Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy dokonuje Jury, w skład którego wchodzą: 

Przewodniczący: Tomasz Sulikowski 

Członkowie: Katarzyna Kucharska, Monika Czarnecka 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony do 21.01.2019 r. 

2. Informacje o zwycięzcy Konkursu, będą publikowane na stronie 
https://www.facebook.com/razemdlalepszejoswiaty, w elektronicznym „Biuletynie dla pracowników 
oświaty” wysyłanym elektronicznie przez VULCAN sp. z o.o., na blogu VULCAN pod adresem 
https://www.vulcan.edu.pl/razem/ oraz na kanale firmy VULCAN w serwisie YouTube. Wraz z informa-
cjami o zwycięzcy Konkursu, publikowana będzie również nagrodzona praca. 

§ 6 Nagrody 

1. Beneficjentami nagród w Konkursie są szkoły, których Uczestnicy są przedstawicielami.  

2. Każdy uczestnik konkursu, otrzyma upominek w postaci firmowego gadżetu VULCAN sp. z o.o. 

3. Nagrodą w Konkursie jest monitor Samsung LT27D590CW 27''. Nagroda będzie przyznawana zgodnie z za-
sadami określonymi w §5. 

4. Jury ma prawo nie przyznać nagrody, o których mowa w § 6 pkt. 3, jeżeli żadna z przesłanych prac nie 
spełni wymagań Konkursu. 

5. Organizator Konkursu jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk Uczestników 
Konkursu oraz danych beneficjenta nagrody. 

6. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu konkursowym. Koszty przesłania na-
grody ponosi Organizator Konkursu. 

7. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem nagrody ponosi beneficjent nagrody wygranej w Konkursie, 
w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne.  

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. 

9. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez beneficjenta Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 
do dowolnego rozporządzenia nagrodą. 

https://www.facebook.com/razemdlalepszejoswiaty
https://www.vulcan.edu.pl/razem/
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§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Konkursu www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-
organizacja-na-zloty-abonament-627, www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-
abonament-626 i www.vulcan.edu.pl/strona/zamien-pakiet-organizacja-na-zloty-abonament-664. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie kwestie, nieprzewidziane niniejszym Regulaminem, będą rozstrzygane indywidualnie przez 
Przewodniczącego Jury. 

4. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora. Pisemna 
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i po-
wód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Jury na podstawie Regu-
laminu, w terminie 14 (czternastu) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie po-
wiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 


