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REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
„DZIECIAKI DO RAKIET” 2019 

 
1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Konkurs pn. „Dzieciaki do Rakiet” (dalej: „Konkurs”) jest integralną częścią akcji Dzieciaki  
do Rakiet (dalej: „Akcja”) – programu mającego na celu promocję tenisa wśród dzieci.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 
526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony (dalej: 
„Organizator”). 

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie Konkursu 

(dalej: „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 
1.5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
1.7. Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

mających swoją siedzibę na terytorium Polski, również wchodzących w skład zespołów szkół. 
 
2. Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu 
 

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa mająca 
swoją siedzibę na terytorium Polski (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła 
podstawowa), która w czasie trwania Konkursu dokona zgłoszenia udziału w Konkursie  
za pośrednictwem strony internetowej www.dzieciakidorakiet.pl, wykona zadanie 
konkursowe, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu oraz spełni pozostałe warunki określone  
w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”). 

2.2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać dyrektor Szkoły uprawniony do jej 
reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły. 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 
2.4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie jest e-mail zwrotny przesłany przez 

Organizatora na adres mailowy Szkoły podany w zgłoszeniu, terminie 72 godzin od 
prawidłowego zgłoszenia Uczestnika. 

2.5. Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dokonać jednego zgłoszenia pracy 
konkursowej, o której mowa w pkt 4 Regulaminu). 

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych 
przypadkach do blokowania udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają 
postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 
2.6.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące  

w uzasadnione interesy osób trzecich; 
2.6.2. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące  

w jego wizerunek; 
2.6.3. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia 

Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu. 
 
3. Czas trwania Konkursu 
 

3.1. Konkurs trwa od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. i dzieli się na dwa etapy: 
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3.1.1. Etap I – Zgłoszenia – od 1 października 2019 r. od godz. 00:01 do 12 listopada 2019 r. 
do godz. 23:59; 

3.1.2. Etap II – Głosowanie – od 14 listopada 2019 r. od godz. 00:01 do 30 listopada 2019 r. 
do godz. 23:59. 

3.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 3 grudnia 2019 r., na stronie internetowej 
www.dzieciakidorakiet.pl. 

3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów podanych powyżej. Wszelkie 
ewentualne zmiany w tym zakresie wchodzą w życie z momentem ich opublikowania  
na stronie internetowej www.dzieciakidorakiet.pl.  

 
4. Zadanie konkursowe 
 

4.1. Aby uczestniczyć w I etapie Konkursu, tj. dokonać zgłoszenia i zostać Uczestnikiem, należy 
dokonać łącznie poniższych czynności (zadanie konkursowe): 
4.1.1. stworzyć pracę konkursową opisaną w pkt  4.2.-4.3. poniżej; 
4.1.2. dokonać rejestracji Szkoły na stronie www.dzieciakidorakiet.pl w zakładce „Zgłoś 

Szkołę”; 
4.1.3. zaakceptować Regulamin; 

4.1.4. wgrać pracę konkursową poprzez wskazany w pkt 4.1.2 powyżej formularz rejestracyjny 
Szkoły. 

4.2. Praca konkursowa powinna mieć formę: 
4.2.1. filmu video o maksymalnym czasie trwania 3 minuty i maksymalnej objętości 300 MB, 

nakręconego dowolną techniką, np. telefonem komórkowym; albo 
4.2.2. galerii zdjęć lub skanów prac plastycznych, w maksymalnej liczbie 5 egzemplarzy. 

4.3. Tematem pracy konkursowej muszą być pasje sportowe uczniów Szkoły dokonującej 
zgłoszenia do Konkursu. Nie muszą być to pasje związane z tenisem.  

4.4. Praca konkursowa musi zostać przygotowana przez uczniów Szkoły dokonującej zgłoszenia 
pod nadzorem ich nauczycieli. Jeżeli Uczestnikiem jest zespół szkół, praca konkursowa jest 
przygotowywana wyłącznie przez uczniów szkoły podstawowej.  

4.5. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową (film albo galerię). 
4.6. Po wgraniu przez formularz zgłoszeniowy praca konkursowa podlega ocenie Organizatora pod 

kątem zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, w tym pod względem treści  
i parametrów technicznych. Praca konkursowa pojawi się na stronie po akceptacji 
moderatora, co może potrwać do 72 godzin. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia 
do Konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa nie spełnia ww. wymogów.  

4.7. Przyjęcie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone zgodnie z pkt 2.4. 
4.8. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 3.1.1. 
4.9. Praca Konkursowa nie może zawierać: 

4.9.1. treści sprzecznych z dobrymi obyczajami; 
4.9.2. treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich; 
4.9.3. treści mających charakter agitacji politycznej. 

4.10.  Szkoła zgłaszająca pracę konkursową jednocześnie: 
4.10.1. potwierdza, że zgłoszenie pracy konkursowej i dalsze wykorzystanie jej  

w sposób określony w niniejszym Regulaminie nie narusza praw żadnych osób trzecich, 
a w tym: praw autorskich i pokrewnych (także do muzyki, o ile została wykorzystana), 
praw do wizerunku osób uwiecznionych na filmie, zdjęciu czy skanie itp. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku 
z publikacją i innym wykorzystaniem pracy konkursowej przez Organizatora zgodnie  
z niniejszym Regulaminem; 

4.10.2. zezwala Organizatorowi na opublikowanie pracy konkursowej na stronie 
www.dzieciakidorakiet.pl w celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania, o którym 
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mowa w pkt 5 i potwierdza, iż uzyskała zgodę opiekunów prawnych dzieci będących 
autorami pracy konkursowej na ich publikację w powyższym zakresie; 

4.10.3. potwierdza, że opiekunowie prawni każdego z uczniów twórców/ 
współtwórców pracy konkursowej, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na 
nieodpłatne korzystanie z pracy autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby 
Konkursu, w tym na rozpowszechnianie pracy podopiecznego z pominięciem nazwiska 
podopiecznego jako autora/ współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu  
i w celach archiwalnych; 

4.10.4. potwierdza, że opiekunowie prawni każdego z uczniów, których wizerunek jest 
zawarty w pracach konkursowych, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych, 
nieograniczoną terytorialnie zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie  
i rozpowszechnianie wizerunku swojego podopiecznego przez Organizatora  
w celu rozstrzygnięcia konkursu oraz celach promocyjnych. Wyrażona zgoda obejmuje 
wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego 
medium, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach 
elektronicznych, stronach internetowych, social-mediach, wystawach, etc.; 

4.10.5. zobowiązuje się umożliwić Organizatorowi – w przypadku, gdy Szkoła zostanie 
zwycięzcą Konkursu –  wykorzystanie pracy konkursowej lub jej fragmentów  
w działaniach PR dotyczących Konkursu i akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w tym poprzez 
użycie w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we 
wszelkich typach mediów (np. Internet, telewizja, druk – w tym plakaty, billboardy – 
oraz publiczne wyświetlanie, w tym na telebimach). 

  
5. Wybór zwycięzców 
 

5.1. W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 60 zwycięzców, przy czym 50 zwycięzców zostanie 
wybranych w głosowaniu, o którym mowa w pkt 5.2., a 10 zwycięzców wyłoni kapituła 
konkursowa, o której mowa w pkt 5.5.-5.6. 

5.2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.dzieciakidorakiet.pl,  
na następujących zasadach: 
5.2.1.  Głosowanie jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 3.1.2. 
5.2.2. Każdy odwiedzający stronę www.dzieciakidorakiet.pl może obejrzeć wszystkie prace 

konkursowe zakwalifikowane do Konkursu i oddać głos na jedną z nich. 
5.2.3. Aby oddać ważny głos, należy: 

5.2.3.1. Wybrać Szkołę, na którą chce się oddać głos. 
5.2.3.2. Kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod wybraną pracą konkursową. 
5.2.3.3. Podać aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość 

zawierająca link potwierdzający udział w głosowaniu, rozwiązać zadanie 
weryfikacyjne ReCaptcha a następnie kliknąć przycisk "Oddaj głos". 

5.2.3.4. Sprawdzić skrzynkę pocztową oraz kliknąć w link potwierdzający o którym 
mowa w pkt 5.2.3.3 

5.2.3.5. Po kliknięciu w link potwierdzający głos zostanie zaliczony. 
5.2.4. Jeden adres e-mail może być wykorzystany raz dziennie.  

      
5.3. Zabronione jest naruszanie oraz omijanie zasad głosowania, w szczególności celem uzyskania 

większej liczby głosów. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów 
oddanych w okolicznościach wskazujących na próbę naruszenia lub ominięcia zasad 
głosowania. Zabronione są w szczególności:  
5.3.1.      Oddawanie głosów z adresów e-mail utworzonych z domen tymczasowych, adresów 

seryjnych, zawierających znak „+”. 
5.3.2. Wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.      
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5.4. Zwycięzcami Konkursu zostanie 50 Szkół, na których prace konkursowe w głosowaniu 
opisanym powyżej zostanie oddana największa liczba głosów. 

5.5. Spośród Szkół, które nie zostały zwycięzcami w wyniku głosowania (tj. nie weszły do grona 
ww. 50 zwycięzców), kapituła konkursowa powołana przez Organizatora wybierze dodatkowo 
10 zwycięzców. 

5.6. W skład kapituły konkursowej, o której mowa powyżej, wchodzą (po 1 osobie): 
5.6.1. przedstawiciel Organizatora; 
5.6.2. przedstawiciel agencji Havas Sports & Entertainment; 
5.6.3. przedstawiciel agencji Green Parrot. 

5.7. W przypadku, jeśli w głosowaniu opisanym w pkt 5.2 dwie lub większa liczba prac 
konkursowych uzyskają jednakową liczbę głosów, skutkującą niemożnością wyłonienia 50 
zwycięzców z największą liczbą głosów, o wyborze spośród tych prac i Szkół zdecyduje kapituła 
konkursowa, o której mowa powyżej. 

5.8. Wszelkie inne nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia zwycięzców 
Konkursu wyjaśnia kapituła.  

 
6. Nagroda 
 

6.1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw sprzętu do nauki gry w tenisa w ramach lekcji wychowania 
fizycznego, tzn.: piłki, siatki, rakiety i znaczniki Tenis10, o łącznej wartości 1500 złotych brutto 
(jeden pakiet ) oraz, na życzenie Szkoły, przygotowanie ściany na terenie Szkoły i wskazanej 
przez Szkołę do gry w tenisa (dalej: „Nagroda rzeczowa”) oraz wartość szkolenia, o którym 
mowa w pkt 6.3-6.4 poniżej (łącznie zwane „Nagrodą”). Ewentualny podatek dochodowy  
z tytułu uzyskania Nagrody rozlicza zwycięzca. 

6.2. Każdy z 60 zwycięzców Konkursu otrzyma jedną Nagrodę, po spełnieniu się warunku 
określonego w pkt 6.3 Regulaminu. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres Szkoły pocztą 
kurierską na koszt Organizatora, w terminie 30 dni od dnia spełnienia się wspomnianego wyżej 
warunku. 

6.3. Warunkiem wydania Nagrody rzeczowej zwycięzcy jest wzięcie udziału przez co najmniej 
jednego nauczyciela wychowania fizycznego albo jednego nauczyciela nauczania 
początkowego pracującego w zwycięskiej Szkole w szkoleniu z prowadzenia lekcji gry w tenisa 
zorganizowanym przez podmiot wyznaczony przez Organizatora, w jednym z terminów 
wybranych przez nauczyciela spośród wskazanych przez Organizatora. Podmiot organizujący 
szkolenie niezwłocznie potwierdzi Organizatorowi fakt wzięcia udziału w szkoleniu przez 
przedstawiciela danej Szkoły. 

6.4. Szkolenie, o którym mowa powyżej, zostanie zorganizowane i opłacone przez Organizatora 
(za wyjątkiem kosztów dojazdu biorących w nim udział nauczycieli, które powinna pokryć 
zatrudniająca ich Szkoła). O terminach szkoleń Szkoły zwycięzcy zostaną poinformowani przez 
Organizatora na adres mailowy Szkoły podany w zgłoszeniu do Konkursu. 

6.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie deklaruje, że w przypadku zwycięstwa  
w Konkursie i otrzymania Nagrody wprowadzi elementy tenisa do zajęć WF dla uczniów,  
w terminie od otrzymania Nagrody przynajmniej do końca roku szkolnego 2019/20. 

6.6. Nagroda rzeczowa może być wykorzystywana jedynie do prowadzenia bezpłatnych zajęć  
dla uczniów zwycięskiej Szkoły w ramach lekcji WF i w szczególności nie może być w żaden 
sposób wykorzystywana komercyjnie przez Szkołę ani nauczycieli. 

6.7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę 
innego rodzaju. 

6.8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
Nagrody. 

6.9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, 

wynikającą z braku jej odbioru przez zwycięzcę Konkursu. W takim przypadku Nagroda 
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pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej 
Szkole, wyłonionej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

6.11. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Uczestnikowi w przypadku 
złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda 
pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej 
Szkole, wyłonionej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 
7. Dane osobowe 
 

7.1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu (imię i nazwisko, telefon, adres 
mailowy) oraz dane Szkoły (nazwa, adres) będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach 
przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu i Akcji 
„Dzieciaki do Rakiet”. Wszystkie dane przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem 
o ochronie danych osobowych.  

7.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
7.3. Dane osobowe (a w tym adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu) będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  
w tym wydaniem Nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. 

7.4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora wskazanych wyżej danych osobowych 
jest uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innych 
roszczeń, jakie mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie. 

7.5. Dane osobowe ujawniane będą wyłącznie podwykonawcom Organizatora, którym  
na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji 
Konkursu. 

7.6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym 
Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń 
Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. 

7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału  
w Konkursie, odbioru Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odmowa podania 
danych może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, odbioru Nagrody 
lub rozpatrzenia reklamacji.  

7.8. Osoby dokonujące zgłoszeń mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia 
swoich danych. 

7.9. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
Organizatorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać danych osobowych takiej osoby, chyba 
że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7.10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7.11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

7.12. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  
się poprzez email: iodo@bnpparibas.pl . 
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8. Reklamacje 
 

8.1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem 
mailowym: kontakt@dzieciakidorakiet.pl z dopiskiem „Dzieciaki do Rakiet”. Reklamacje 
dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 
dni od dnia do którego nagrody miały być przesłane zwycięzcy zgodnie z pkt 6.2 Regulaminu. 

8.2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować 
Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

 
9. Uwagi końcowe 
 

9.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
9.1.1. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców 

usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Konkursie; 

9.1.2. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich; 
9.1.3. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był  

w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia 
Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści 
Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu  
na stronie internetowej www.dzieciakidorakiet.pl. Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia  
do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora 
drogą mailową.  

9.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.dzieciakidorakiet.pl 
 


