
 
 

 
REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ  

PROWADZONEJ POD NAZWĄ „MOJA SUPERMOC” 
 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji konkursowej pod nazwą „Moja 

Supermoc” (zwanej dalej Konkursem).  
2. Organizatorem Konkursu jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. 

Korfantego 193, 40-153 Katowice; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000630561, NIP: 6342622989, REGON: 
240547379 (zwana dalej Organizatorem).  

3. Fundatorem nagród głównych jest Agencja Wielobranżowa ATAS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie przy ul. Luksusowej 19. 

4. Konkurs będzie trwał od dnia 5 marca 2018 r. godz. 08.00 do dnia 8 kwietnia 2018 r. godz. 23.59. 
5. Celem Konkursu jest uświadomienie wagi mocnych stron i talentów w procesie edukacji. 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz 
szkół ponadgimnazjalnych (dalej: Uczestnik).  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia pracowników, przedstawicieli ani członków rodziny Organizatora.  

 
§ 3 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
1) udostępnienie w formie niepublicznego linku, zapisanego uprzednio w serwisie 

YouTube filmu (o długości max. 2 minuty) prezentującego talent lub talenty Uczestnika 
łącznie z informacją, jaki możliwy zawód Uczestnik może wykonywać w przyszłości 
dzięki takim predyspozycjom (dalej: Praca konkursowa).  

2) przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego 
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wypełnienie i podpisanie 
zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z akceptacją 
zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników zgłoszenie 
musi zostać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 indywidualnie stworzoną Pracę konkursową. 
3. Nadesłanie Pracy konkursowej, na której widoczne będą jakiekolwiek osoby, równoznaczne 

będzie z oświadczeniem Uczestnika, iż wszystkie osoby tam widniejące wyraziły zgodę na jej 
opublikowanie i publiczną ekspozycję. 

4. Zgłoszenie należy przesłać na adres konkurs@indywidualni.pl dołączając w treści maila link do 
Pracy konkursowej. 

callto:6342622989
mailto:konkurs@indywidualni.pl


 
 
5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła 

trzyosobowe jury. 
6. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: pomysł na 

zaprezentowanie supermocy, kreatywność, zaangażowanie. 
7. Spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych jury nagrodzi 3 prace nagrodami głównymi 

– po jednej w każdej z trzech kategorii:  
a. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,  
b. uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej,  
c. uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.  

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w dowolnej liczbie. 
8. Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych i wyróżnionych prac jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu.  
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 25 kwietnia 2018 r. Autorzy zwycięskich 

i wyróżnionych Prac konkursowych (a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich 
rodzice/opiekunowie prawni) zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na 
wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również 
możliwość skorzystania z innych form powiadomienia. 

10. Prace konkursowe nadesłane po terminie, tj. po dniu 8 kwietnia 2018 roku po godzinie 23.59 lub 
w liczbie i w sposób inny niż określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają 
wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą podlegały ocenie. 

11. Organizator może usunąć obraźliwe Prace konkursowe. Usunięte prace nie są brane pod uwagę 
przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.  

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
13. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
NAGRODY 

 

1. Jury Konkursu przyzna: 
1) trzy ufundowane przez Fundatora nagrody główne w postaci – obozów językowych:  
a) kategoria wiekowa: uczniowie oddziałów  gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – 
„Londyn” o wartości 1890,00 zł brutto; 
b) kategoria wiekowa: uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych – „Anglia” o wartości 2390,00 zł 
brutto; 
c) kategoria wiekowa: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – „Jastrzębia Góra” o wartości 
1650,00 zł brutto.  

Nagrody nie obejmują kosztów wstępów i realizacji programu 90  GBP – 155 GBP. 
2) wyróżnienia w postaci dostępu do portalu indywidualni.pl ufundowane przez Organizatora. 
Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę pieniężną, z 
zastrzeżeniem brzmienie ust. 2 pkt. 2 poniżej 

2. Przekazanie nagród głównych i wyróżnień nastąpi nie później niż do 27.04.2018 r.: 
1) Nagrody główne zostaną przekazane w formie imiennych voucherów na obóz ważnych przez 1 
miesiąc od daty ich wystawienia. Przez okres ważności vouchera należy rozumieć okres, w którym 
zwycięzcy uprawnieni będą do zrealizowania vouchera poprzez wskazanie terminu wybranego 
obozu w okresie lipiec – sierpień 2018 r. Zwycięzcy będą mogli zrealizować voucher w dowolnym 
biurze Fundatora lub drogą elektroniczną na wskazany przez Fundatora adres mailowy.  
2) Na życzenie rodzica/opiekuna prawnego laureata, który w Konkursie wygra obóz językowy 
„Jastrzębia Góra” Fundator zobowiązany będzie do wydania w zastępstwie vouchera na obóz 



 
 

tabletu o równowartości ww. obozu. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować do 
25.05.2018 r. Fundatora na wskazany przez niego adres o rezygnacji z vouchera i wyborze tabletu 
o równowartości obozu. Fundator przekaże tablet najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania w/w 
informacji.  
3) Wyróżnienia zostaną przekazane w formie voucherów na dostęp do portalu indywidualni.pl 
ważnych przez 6-miesięcy od daty ich wystawienia. Przez okres ważności vouchera należy 
rozumieć okres, w którym autorzy wyróżnionych Prac konkursowych będą mogli zalogować się 
do portalu po raz pierwszy w celu rozpoczęcia korzystania ze znajdujących się tam zasobów. 

2. Z uwagi na powstanie obowiązku podatkowego Fundator zapewni autorom Prac 
konkursowych, którym przyznano nagrodę główną dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 
11,11% wartości brutto wygranego obozu językowego. W związku z powyższym Fundator nie 
wypłaci nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ale pobierze ją przed 
wydaniem zwycięzcy nagrody na poczet 10% zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie 
(art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.) 
i odprowadzi tą kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na konto bankowe właściwego 
Urzędu Skarbowego. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu lub autorami 
wyróżnionych Prac konkursowych w ciągu 7 dni roboczych od przesłania wiadomości nagroda 
lub wyróżnienie pozostaje do dyspozycji odpowiednio Fundatora i Organizatora. 
 

§ 5 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia 

wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników 
Konkursu na portalu indywidualni.pl/edustrefa. Organizator zastrzega sobie możliwość 
ogłoszenia wyników również w innych, administrowanych przez siebie serwisach internetowych. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę 
wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika a w przypadku Uczestników 
niepełnoletnich także dane personalne rodzica/opiekuna prawnego (imię, nazwisko, dokładny 
adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania 
reklamacyjnego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Organizatora – z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs: Moja Supermoc”. 

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie przeprowadzenie 
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają 
jakimkolwiek odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom. 

5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie wysłana listem poleconym najpóźniej 14 dni od 
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 
§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej. Nadesłana Praca konkursowa nie będzie 
naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy 
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy konkursowej narusza prawa 



 
 

autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do 
wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może 
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich 
prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom 
trzecim. 

2. Organizator zastrzega, że w chwili wydania zwycięzcy lub wyróżnionemu odpowiednio nagrody 
głównej lub wyróżnienia nabywa (bez dodatkowego wynagrodzenia) niewyłączną i 
nieograniczoną w czasie licencję do jego Pracy konkursowej wraz z oznaczeniem jego autorstwa 
na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania Pracy konkursowej – 

w całości lub części, za pomocą wszelkich dostępnych technologii;  
2) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www Organizatora) 

oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w 
szczególności w serwisach społecznościowych; 

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt. 2) 
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania nagrodzonej Pracy konkursowej w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz na jej wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

4. Z chwilą wydania nagrody/wyróżnienia odpowiednio zwycięzca lub wyróżniony zobowiązuje się 
do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej oraz upoważnia do ich 
wykonywania Organizatora, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy konkursowej 
publiczności. 

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza naruszenia 
praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia 
zgłoszonej odpowiedzi konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu 
wyników i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz 
ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie. 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 
(lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym 
Regulaminie) danych osobowych Uczestnika zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu 
oraz wydania nagród/wyróżnień w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu w treść 
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Uczestnik przyjmuje do 
wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest Organizator. 

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia wyraża 
zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz 
nadesłanej Pracy konkursowej na wszelkich stronach internetowych według wyboru 
Organizatora, w szczególności na stronach: www.indywidualni.pl oraz www.librus.pl. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.indywidualni.pl. 

http://www.indywidualni.pl/
http://www.librus.pl/
http://www.indywidualni.pl/


 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez 
Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 
ogłoszony Regulamin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki 
był ogłoszony Regulamin. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Prac konkursowych 
spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia 


