
REGULAMIN KONKURSU "Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie."  
NOWA ERA 2020.01.16  
 
§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie ogłoszonym pod nazwą „Szkoła 
podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie.", mającym na celu promowanie wydawnictwa 
Nowa Era (zwanym dalej „Konkursem”).  
2. Organizatorem Konkursu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-305, Aleje 
Jerozolimskie 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 
0000031950, posługująca się numerem NIP: 527-13-74-376, REGON: 012186107, o kapitale 
zakładowym w wysokości 627 900,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.  
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. 
Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród, 
wśród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne i odpowiadających kryteriom 
określonym postanowieniami regulaminu konkursu. Podstawą przyznania nagród jest ocena 
odpowiedzi uczestnika na poniższe pytania w „KONKURSIE”:  
 
Podziel się wrażeniami z konferencji Szkołą podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie.  
 
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu 
społecznościowego www.facebook.com/nowaerapl oraz 
www.youtube.com/user/WydawnictwoNowaEra.  
5. Konkurs odbywa się w dniu 16 stycznia 2020 r., w godzinach 16:00-18:00 i kończy ogłoszeniem 
wyników w dniu 23 stycznia 2020 r. zgodnie z Regulaminem.  
 
§2  
UCZESTNICY KONKURSU  
1. Uczestnikami Konkursu, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych i będące nauczycielami i dyrektorami szkół, zatrudnionymi w 
publicznych lub niepublicznych szkołach ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2018, poz. 1457) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w roku szkolnym 
2017/18.  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na 
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych pracowników i współpracowników, 
spełniające kryteria określone w ust. 1.  
 
§3  
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
1. Uczestnikami Konkursu po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 1 mogą być wyłącznie 
użytkownicy portalu www.facebook.com oraz www.youtube.com, posiadający w nim aktywne konto 
użytkownika.  
2. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie wskazane w §1 ust. 3.  
3. Pytanie konkursowe zostanie zadane w dniu konferencji 16 stycznia 2020 r. na stronie 
www.facebook.com/nowaerapl oraz www.youtube.com/user/WydawnictwoNowaEra. Odpowiedzi 
należy udzielić, wysyłając ich treść na adres e-mail: konferencja@nowaera.pl lub publikując odpowiedź 
w komentarzu pod zadanym pytaniem na kanale www.facebook.com/nowaerapl.  
 



 
4. Uczestnik poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej oświadcza, że:  
 
a) jest uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich,  

b) w przypadku gdy w treści wykorzystywane są utwory przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) lub jest uprawniony do dysponowania nimi w zakresie w jakim stanowią 
one element pracy konkursowej, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób 
trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób,  

c) zapoznał się z regulaminem,  

d) wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych regulaminem,  

e) wyraża zgodę na przetwarzania danych w celach określonych regulaminem,  

f) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook oraz YouTube.  

g) wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwy użytkownika lub adresu mailowego, z którego została 
wysłana odpowiedź konkursowa podczas ogłoszenia wyników konkursu do wiadomości publicznej.  

5. W zakresie w którym w ramach Konkursu realizowane są usługi świadczone drogą elektroniczną, do 
warunków i zasad świadczenia tych usług stosuje się postanowienia regulaminu świadczenia usług 
drogą elektroniczną dla portalu Facebook dostępnego pod adresem 
https://www.facebook.com/legal/terms oraz dla portalu YouTube dostępnego pod adresem 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.  

6. Warunkiem technicznym udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego 
typu laptop lub tablet z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową 
wskazaną w ust.7.  

7. Dostęp do platform za pośrednictwem, których możliwy jest udział w Konkursie następuje 
zasadniczo przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:  

1) przeglądarki: najnowsza wersja Google Chrome, najnowsza wersja Mozilla Firefox, najnowsza wersja 
Opera, Internet Explorer 11.0,  

2) dodatków: najnowsza wersja Flash Player  

3) obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone  

4) Javascript: włączone  

8. Urządzenia wskazane w ust 6 muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.  

9. Organizator zastrzega, że korzystanie z platform może wiązać się ze standardowym ryzykiem 
związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje uczestnikom podjęcie odpowiednich 
kroków celem jego zminimalizowania.  
 
§4  
ROZSTRZYGNIĘCIE I LAUREACI KONKURSU  
1. Jury wyłoni 30 laureatów.  

2. W każdym z przypadków kryteria oceny odpowiedzi to: trafność, pomysłowość odpowiedzi, a także 
zgodność z wymaganiami określonymi Regulaminem Konkursu.  

3. Obrady jury odbędą się w terminach i miejscu określonym przez Organizatora oraz będą niejawne.  

4. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji jury nie przysługuje 
odwołanie, z zastrzeżeniem prawa złożenia reklamacji zgodnie z § 7. Opinie jury o poszczególnych 
zadaniach nie są udostępniane.  

5. Laureaci Konkursu zostaną opublikowani 23 stycznia 2020 r. na kanale FB 
www.facebook.com/nowaerapla także poinformowani drogą mailową. 
 



§5  
NAGRODY I PRZEKAZANIE NAGRÓD  
1. Nagroda dla każdego laureata stanowi pakiet, w skład którego wchodzi:  torba płócienna Nowej Ery, 
książki pt: „Empatia zmienia nas, szkołę, świat nas” Joanny Berendt, Pauliny Orbitowskiej-Fernandez, 
Magdaleny Sendor, „Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy” Jarosława Kordzińskiego, 
kalendarz 2020 Nowej Ery, pendrive USB 16GB, smycz Nowej Ery. Łączna wartość pakietu (dalej 
„Nagrody”) wynosi 99 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych) brutto.  
 
2. Nagrody z pkt.1 których wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku, zostaną wysłane 
pocztą/kurierem na wskazany przez zwycięzcę adres w wiadomości prywatnej na Facebooku Nowej 
Ery lub wiadomości wysłanej na adres konferencja@nowaera.pl.  

3. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo żądania wymiany przyznanych nagród na inną nagrodę 
rzeczową lub na ekwiwalent pieniężny.  

4. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano Nagrodę nie mogą przenieść prawa do uzyskania 
przyznanych nagród na osoby trzecie.  

5. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości nazwy użytkownika lub adresu 
mailowego, zdobywców nagród przyznanych w ramach KONKURSU.  

6. Nagrody są zwolnione z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68.  

7. W przypadku podania przez uczestnika będącego zdobywcą przyznanych nagród, nieprawdziwych 
lub niekompletnych danych, niezbędnych do ich wydania, forma przekazania tych nagród pozostaje w 
dyspozycji Organizatora i uzależniona jest od skutecznego kontaktu z uczestnikami będącymi 
zdobywcami nagród.  
 
§6  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 
Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 
900 PLN (dalej: Administrator).  

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD w sprawie danych 
osobowych możliwy jest pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl  

 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) udziału w Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

b) wyboru laureatów i przyznania nagród – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

c) kontaktu z uczestnikiem w celach konkursowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

d) publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie konkursowej 
https://www.youtube.com/user/WydawnictwoNowaEra oraz www.facebook.com/nowaera.pl - art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO,  

e) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

f) realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

h) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  
 



 
4. Administrator danych informuje, że pozyskane dane mogą być przekazywane do następujących 
kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT, marketingowe, windykacyjne, 
doradcze, konsultingowe, audytowe, księgowe, kurierskie i pocztowe, dostarczające narzędzia 
informatyczne za pomocą których będzie realizowany Konkurs w modelu SaaS.  

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu 
przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. Dane przetwarzane w celu 
rozliczenia należności publicznoprawnych przez okres 5 lat od końca roku w którym powstało 
zdarzenie powodujące konieczność dokonania rozliczenia.  

 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

 

7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak 
niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia 
do Konkursu lub dalszego udziału w Konkursie. W przypadku danych przetwarzanych w celach 
rozliczenia należności publicznoprawnych podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
obowiązujących przepisów prawa podatkowego.  

 
9. Administrator informuje, że ze względu na korzystanie z platform Facebook oraz YouTube w celu 
przeprowadzenia Konkursu, dane osobowe Uczestników mogą być transferowane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. W takim przypadku transfer danych będzie odbywał się na zasadach określonych 
w politykach prywatności Facebook oraz Google dostępnymi odpowiednio pod adresami 
https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz 
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl.  
 
§7  
REKLAMACJE  
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Nowa Era Sp. z 
o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: "Zrozumieć więcej. Nauczyć 
łatwiej”, w każdym czasie w trakcie trwania KONKURSU, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
ogłoszenia wyników KONKURSU.  

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. 
Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego w terminie 14 
dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu uczestnika, adres 
korespondencyjny oraz opis i uzasadnienie reklamacji.  

4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.  
 
§8  
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem dołączonej odpowiedzi, posiada do niej 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i z chwilą zgłoszenia do KONKURSU:  
 
I. udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, niewyłącznej 
licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na cały czas trwania tych praw, bez możliwości jej 
wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na wykorzystywanie zdjęcia na wymienionych poniżej polach eksploatacji:  

 



 
a) 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;  
b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w 
prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;  
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych wewnętrznych i zewnętrznych;  
d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;  
e) udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do niej dostęp za pomocą telefonu komórkowego (w 
tym WAP) zarówno poprzez odpłatne lub nieodpłatne zwielokrotnianie w pamięci telefonu, jak i 
innego urządzenia o podobnym przeznaczeniu i dalsze z niego korzystanie;  
f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora, w tym w ramach dozwolonej reklamy 
lub promocji produktów Organizatora, bez względu na liczbę nadań, emisji i wytworzonych 
egzemplarzy;  
II. udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z utworów zależnych, w 
tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach 
eksploatacji wskazanych w lit. a) – f) powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do 
tych utworów;  
III. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w pracach konkursowych jakichkolwiek treści, 
które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa bądź dobra 
osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, 
palenie papierosów lub dyskryminujących.  
IV. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 
osobistych osób trzecich w związku z praca konkursową. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić 
Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr 
osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim – pracy konkursowej.  
 
§9  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin w pełnej treści dostępny jest na stronie www.facebook.com/nowaerapl oraz 
https://www.nowaera.pl/konferencja-szkola-srednia  
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmian 
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji Konkursu. 
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.  
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.  
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego. Ewentualne mogące wynikać spory na tle 
stosowania regulaminu strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie 
przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.  
6. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 
stronie zdobywcy danej nagrody.  
8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:  
a) za treść nadesłanych prac konkursowych;  
b) w przypadku niemożliwości kontaktu z uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych 
lub błędnych danych kontaktowych;  
c) w przypadku niemożliwości doręczenia nagród na skutek nieobecności lub podania przez uczestnika 
nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych;  
d) za usługi świadczone przez platformę Facebook i YouTube na której prowadzony jest Konkurs.  
 



 
9. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem 
pod adresem e-mail: konferencja@nowaera.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni 
roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień 
Regulaminu.  


