Regulamin konkursu ,,Moja PeWueNka”
I. Postanowienia ogólne

1. K
 onkurs „Moja PeWueNka” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (zwane dalej WSZPWN lub Organizatorem), kod pocztowy 02-460, przy ul. Gottlieba Daimlera 2,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000091324, NIP 525-15-63-996, kapitał zakładowy 3.600.000 zł.
2. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
4.	Konkurs skierowany jest do nauczycieli przedszkoli.
5.	Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 9 grudnia 2013 r. do 8 marca 2014 r.

II. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest budowanie świadomości marki PWN, zachęcenie do tworzenia unikalnych prac, rozwijanie kreatywności.

III. Adresaci – Uczestnicy Konkursu
1. D
 o Konkursu mogą przystąpić pojedyncze osoby – nauczyciele, którzy korzystają z pakietów do edukacji przedszkolnej
WSZPWN (Trampolina do szkoły, Kalendarz Przedszkolaka) i którzy otrzymali od reprezentantów handlowych filcowe torby
WSZPWN z nowym logo WSZPWN.

IV. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest ozdobienie torby PeWueNki według własnego pomysłu, z użyciem dowolnych materiałów
i wysłanie jej zdjęcia.

V. Zgłoszenia do Konkursu

1. Z
 głoszenie powinno zawierać:
a. zdjęcie ozdobionej torby w formacie jpg lub png, o pojemności mniejszej niż 3 MB; rozmiar zdjęcia od 800 x 600 px
do 1800 x 1350 px.
b. wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Zdjęcie wraz ze skanem wypełnionego formularza należy wysłać drogą mailową na adres przedszkole@wszpwn.com.pl
3. Termin składania zgłoszeń upływa 9 lutego 2014 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).
4. Z
 głoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane zostaną odrzucone, a zgłaszający nie będzie
Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu.
5. D
 ane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, nazwa i adres przedszkola), podane
w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.
926 ze zm.), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się
z Uczestnikami, wydania nagród, promocji Konkursu oraz publikacji na stronach internetowych Organizatora Konkursu.
Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których te dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. K
 ażdy Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy konkursowej,
w konkursie będzie brane pod uwagę zgłoszenie, które wpłynie do Organizatora jako pierwsze.
7. P
 rzesyłając pracę konkursową, Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw
osobistych i majątkowych do pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje
się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich
związanymi z prawami autorskimi do pracy, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

8. P
 race konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę
w Konkursie.
9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz wykonaniem pracy konkursowej ponosi Uczestnik.

VI. Ocena zgłoszonych projektów

1. W
 stępnej oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Ocena prac zostanie
dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a. pomysł
b. estetyka
c. różnorodność użytych materiałów.
2. Z
 djęcia 12 (dwunastu) wybranych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.wszpwn.com.pl)
do dnia 17 lutego 2014 roku i udostępnione do głosowania wszystkim osobom odwiedzającym tę stronę.
3. Głosowanie będzie możliwe w terminie 17-25.02.2014 za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
4. Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac konkursowych nieprzedstawiających ozdobionych toreb z logo Organizatora,
a także nie uwzględnić w Konkursie prac z wadami, np. zdjęcia złej jakości.

VII. Nagrody

1. Zamknięcie Konkursu nastąpi 25 lutego 2014 roku o godz. 14:00.
2. Pięć najlepszych prac wyłonionych w trakcie głosowania zostanie nagrodzonych adekwatnie do liczby uzyskanych głosów.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do 8 marca 2014 roku.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
5. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe Rossman o wartościach nominalnych od 50 zł do 300 zł. Odpowiednio:
  I miejsce – Karta podarunkowa o wartości 300 zł
II miejsce – Karta podarunkowa o wartości 200 zł
III miejsce – Karta podarunkowa o wartości 100 zł
IV nagroda – Karta podarunkowa o wartości 50 zł
V nagroda – Karta podarunkowa o wartości 50 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w zgłoszeniu.
2. L
 aureat traci prawo do nagrody jeżeli nie odbierze jej pomimo dwukrotnej próby jej doręczenia przez kuriera w miejscu
jego zamieszkania. O spodziewanym terminie doręczenia nagrody Laureat zostanie poinformowany co najmniej 2 dni
robocze przed terminem jej wysłania.
3. W
 szelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora
wskazany w pkt I ust. 1.
4. P
 isemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, e-mail i adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
6. W
 przedmiocie reklamacji decyzja Organizatora jest ostateczna. Składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji
mailem w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
przedszkole@wszpwn.com.pl lub tel. 22 695 45 32

