REGULAMIN KONKURSU
„KREATYWNE PRZEDSZKOLE W KRAKOWIE”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs pt. “Kreatywne Przedszkole w Krakowie” (zwany dalej „Konkursem”)
organizowany jest przez PIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Symfonii
5/40, 02-787 Warszawa („zwaną dalej Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 stycznia 2016 o godz: 8:00 rano , a kończy dnia
03.04.2015 do godz. 23:59 (dalej „czas trwania konkursu”). Organizator zastrzega
sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia terminu konkursu bez podawania przyczyny.
4. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnego przedszkola w gminie Miasta
Kraków oraz promocja dobrych praktyk w nauczaniu i wychowywaniu dzieci w wieku
przedszkolnym.
5. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się pod adresem:
http://www.przedszkoland.pl/kreatywne (zwaną dalej “Stroną Konkursową”).
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie
nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Warunki udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział:
a. przedszkola (publiczne, niepubliczne, oddziały przedszkolne zorganizowane w
szkołach podstawowych)
b. Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkty przedszkolne, Zespoły
wychowania przedszkolnego),
o których mowa w:
c. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256,
poz.2572 z późn. zm.)
d. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z
2010 r., nr 148 poz. 991),
które posiadają przynajmniej jedną placówkę mieszczącą się na terenie gminy Miasta
Kraków (zwane dalej “Przedszkolami”). Każda z placówek może składać maksymalnie
jedno zgłoszenie.
2. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie dla Przedszkoli jest :
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
http://przedszkoland.pl/kreatywne-zgloszenie/ , w szczególności: uzupełnienie
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informacji o Przedszkolu i zgoda na ich publikację na stronie profilowej
www.przedszkoland.pl, odpowiedź na pytanie konkursowe: “Jaki masz
pomysł na zmiany w Twoim przedszkolu mając budżet do 5000 zł?”
(zwane dalej “Pytaniem Konkursowym”), a także: akceptacja niniejszego
regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych; Wszystkie informacje podane w zgłoszeniu
konkursowym powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
b. Poinformowanie Rodziców o udziale Przedszkola w konkursie, przekazanie im
informacji nt. Konkursu oraz koordynacja i pomoc w wypełnianiu formularzy
konkursowych, o których mowa w & dla Rodziców otrzymanych od
Organizatora Konkursu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Wszystkie warunki muszą zostać spełnione przez zgłaszające się Przedszkole łącznie
do dnia zakończenia konkursu, o którym mowa w & 1 ust. 3.
W konkursie mogą wziąć udział również pełnoletnie osoby fizyczne, które wypełnią
formularz konkursowy dostępny w placówce lub na stronie profilowej (znajdującej się
w serwisie w
 ww.przedszkoland.pl) Przedszkola, biorącego udział w konkursie. Osoby
takie biorą udział w konkursie jako rodzice (zwani dalej “Rodzicami).
Aby wziąć udział w konkursie jako Rodzic, wymagane jest wystawianie ocen
punktowych, pozostawienie recenzji, adresu email, a także akceptacja niniejszego
Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych.
Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić elektronicznie, wysłać skany na adres
email: kontakt@przedszkoland.pl lub przekazać pocztą na adres: ul. Lęborska 3B,
80-386 Gdańsk. Zgłoszenia dostarczone poza okresem trwania konkursu lub z innych
przyczyn naruszające warunki niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w
konkursie.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz
osób opiniujących daną placówkę dla potrzeb marketingowych firmy PIK sp. z o.o.
(zgodnie z ustawą osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych, t.j. Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także zgody na otrzymywanie informacji
handlowych dotyczących organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).
§ 3
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą główną dla Przeszkoli w Konkursie jest realizacja projektu konkursowego do
5000 zł. Fundatorem nagrody głównej jest Pik Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, ul Symfonii 5/40, 02-787 Warszawa
2. Organizator przewiduje również nagrody pocieszenia dla pozostałych wyróżnionych
Przedszkoli.

3. Szczegóły dotyczące nagród oraz ich fundatorzy zostaną ogłoszone na Stronie
Konkursowej.
4. Spośród Przedszkoli biorących udział w Konkursie Jury, wybierze zwycięzców. Wybór
zostanie dokonany na podstawie formularzy zgłoszeniowych, w szczególności na
podstawie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
5. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria przyznawania nagród:
● Ocena formalna zgłoszenia,
● Ocena merytoryczna pomysłu,
● Ocena przejrzystości finansowania projektu ,
● Ocena przydatności proponowanych działań dla dzieci,
● Ocena wykonalności projektu.
6. Nagrody dla Przedszkoli zostaną wręczone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się
9 kwietnia 2016 w Pauza in Garden na ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Dokładne
szczegóły dotyczące gali zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej.
7. Uczestnicy Gali Finałowej zobowiązani są potwierdzić swoje uczestnictwo drogą
mailową na adres: kontakt@przedszkoland.pl
8. Warunkiem przyznania nagrody jest zgoda na nagranie materiału wideo
dokumentującego realizację projektu konkursowego w placówce zwycięzcy wraz z
publikacją wizerunków osób, które znajdą się na nagraniu.
9. Zwycięzca oświadcza, że nagroda zostanie zwrócona Organizatorom w przypadku nie
zrealizowania projektu konkursowego, z winy Zwycięzcy, w terminie wskazanym na
Formularzu Zgłoszeniowym. Nagrodami dla Rodziców będą zestawy upominków
ufundowanych przez partnerów Konkursu.
10. Nagrody dla Rodziców zostaną wysłane pocztą, na wskazany przez Zwycięzców
adres.
11. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej oraz na profilu na Facebook’u
najpóźniej 09.04.2016 roku.
12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
13. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

§5
Postanowienia końcowe
Każdy z uczestników przez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki niniejszego
regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje usunięciem z
konkursu.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie
internetowej http://przedszkoland.pl/kreatywne
i jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie
trwania Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania
konkursu uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
4. Spory dotyczące konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Uczestnikom konkursu nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tytułu uczestnictwa w
konkursie, wykluczenia z konkursu oraz innych decyzji Organizatora, w szczególności
co do przyznania lub odmowy przyznania nagrody.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.

