REGULAMIN KONKURSU „EDUKACJA GLOBALNA - EFEKT DOMINA”
(„Regulamin”)

PREAMBUŁA
Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych idei pomagania potrzebującym poprzez wspieranie
skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie, realizowanych we współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Celem towarzyszącym jest włączenie młodzieży, przy zaangażowaniu szkół i rodziców, w akcje
pomocowe na rzecz potrzebujących.
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem Konkursu „Edukacja Globalna – Efekt Domina” (dalej: „Konkurs”) jest
MillionYou Creative spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Juliana Bruna nr 9, lok. 28, 02-594 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000455104, NIP: 5213645781, REGON: 146592065 (dalej: „Organizator”).
2. Pomysłodawcą, zleceniodawcą oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Kulczyk
Foundation z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza nr 24/26, 00- 526 Warszawa),
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471002, NIP: 7010414847, REGON:
147124722 (dalej: „Kulczyk Foundation”).
3. Każdy uczestnik Konkursu (dalej: „Uczestnik”) przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa
zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika
zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest z pełną i świadomą jego akceptacją.
4. Konkurs dostępny jest na stronie www.konkursefektdomina.pl (dalej: „Strona
Konkursu”).
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Organizator informuje jednak,
że korzystanie ze Strony Konkursu może generować po stronie Uczestnika koszty połączeń
internetowych zgodnie z cennikiem dostawcy usług internetowych.
§2
[WARUNKI UCZESTNICTWA]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zatrudniona jako nauczyciel w szkole podstawowej lub gimnazjalnej w
rozumieniu art. 2 pkt 2) lit a) i b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), będąca nauczycielem w klasach IV-VI (w przypadku
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szkół podstawowych) lub w klasach I-III (w przypadku szkół gimnazjalnych), zgłaszająca do
Konkursu utwór audiowizualny/film/fotokast/glog/prezentacja ppt lub prezi/ wykonany
pod jej nadzorem przez uczniów klasy bądź zespołu międzyklasowego w której/ym uczy
(dalej: „Grupa”), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w
rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t. j. Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.).
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do udzielania bieżącego wsparcia merytorycznego
Grupie oraz nadzoru podczas przeprowadzania akcji pomocowej, o której mowa w ust 3 pkt
1) poniżej.
Warunkiem skutecznego przystąpienia Uczestnika do Konkursu jest:
1) przeprowadzenie przez Grupę pod opieką Uczestnika akcji pomocowej pod hasłem: „Jest
tyle obszarów, gdzie Twoja pomoc jest istotna, gdyż może zmienić czyjeś życie. Pokaż jak
pomagasz, co przyczynia się do uczynienia świata lepszym”, oraz jej udokumentowanie
utworem audiowizualnym/film/fotokast/glog/prezentacja ppt lub prezi/ z
zastrzeżeniem, iż akcja pomocowa nie może stanowić zbiórki publicznej w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t. j.
Dz. U. 2014 poz. 498 ze zm.), jak również zbierania ofiar niebędących zbiórką publiczną
w rozumieniu art. 2 przedmiotowej ustawy.
2) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konkursu (dalej:
„Formularz”),
3) przesłanie
do
Organizatora,
za
pomocą
Formularza
utworu
audiowizualnego/film/fotokast/glog/prezentacja ppt lub prezi/ dokumentującego akcję
pomocową przeprowadzoną zgodnie z pkt 1) powyżej (dalej: „Dzieło”),
4) akceptacja Regulaminu,
5) wyrażenie przez Uczestnika i przez uczniów Grupy (lub ich rodziców w przypadku osób
niepełnoletnich) zgody na przetwarzanie zawartych w Formularzu danych osobowych,
w zakresie oraz w celu, o którym mowa w § 6 Regulaminu,
6) podpisanie przez Uczestnika i przez uczniów Grupy (lub ich rodziców w przypadku osób
niepełnoletnich) zobowiązania do nie przenoszenia własności tabletu firmy Apple
(iPada) na osoby trzecie, przez okres 1 roku od dnia otrzymania nagrody, pod
warunkiem otrzymania przez Uczestnika i uczniów Grupy nagrody głównej. Treść
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępna jest na Stronie
Konkursu w zakładce „materiały do pobrania”.
Warunki o których mowa w ust. 3 powyżej muszą być spełnione łącznie.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Kulczyk Foundation, osoby
pozostające z Organizatorem lub Kulczyk Foundation w stosunku cywilnoprawnym, osoby
wyznaczone przez Organizatora lub Kulczyk Foundation do przeprowadzenia nadzoru nad
przebiegiem Konkursu, osoby wchodzące w skład Jury oceniającego Dzieła nadesłane do
Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Kulczyk
Foundation, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
§3
[ZASADY KONKURSU]

1. Każdy Uczestnik może przewodniczyć tylko jednej Grupie. Jedna Grupa może uczestniczyć w
wykonaniu tylko jednego Dzieła.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Dzieło.
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3. Grupa nie może liczyć więcej niż 30 uczniów.
4. Dzieła przesyłane do Konkursu muszą spełniać następujące wymogi:
1) zostać zapisane w jednym z następujących formatów: .mov, .mpg, .mp4, .avi, pdf, ppt
2) wielkość przesłanego pliku nie może przekraczać 500 MB (po skompresowaniu),
3) czas trwania Dzieła musi mieścić się w graniach od 1 do 5 minut.
5. Każde Dzieło przed jego opublikowaniem na Stronie Konkursu podlega obligatoryjnej
moderacji dokonywanej przez Organizatora. Czas na dokonanie moderacji liczony jest
odrębnie dla każdego z nadesłanych Dzieł oraz wynosi każdorazowo 72 godziny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z
Konkursu Dzieła, które:
1) zostało nadesłane jako kolejne Dzieło tego samego Uczestnika, dokumentuje tę samą
akcję pomocową lub kolejną akcję pomocową przeprowadzoną przez tę samą Grupę z
zastrzeżeniem, że Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu podjęcia decyzji,
które z nadesłanych Dzieł pozostanie w Konkursie,
2) dokumentuje akcję pomocową przeprowadzoną pod nadzorem Uczestnika przez Grupę
liczącą powyżej 30 uczniów,
3) dokumentuje akcję pomocową stanowiącą zbiórkę publiczną lub zbieranie ofiar
niebędących zbiórką publiczną,
4) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 4 powyżej,
5) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie,
prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich,
6) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera
treści uznane za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite.
§4
[NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA]
1. W ramach Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
1) 2 nagrody główne, każda w postaci:
a) tabletów firmy Apple (iPadów), przyznanych dla Uczestników, którzy nadesłali do
Konkursu zwycięskie Dzieła, oraz każdego z uczniów Grup, którym Ci Uczestnicy
przewodniczyli podczas prowadzenia akcji pomocowej, oraz
b) drukarki dla Uczestników, którzy nadesłali do Konkursu zwycięskie Dzieła,
c) bonu o wartości 1000, 00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) na zakupy w
sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.zielonasowa.pl dla szkoły, w
której zatrudniony jest Uczestnik, który przesłał do Konkursu zwycięskie Dzieło,
d) udziału w I i II części szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) poniżej.
2) 10 nominacji, każda w postaci:
a) dwóch drukarek dla szkoły, w której zatrudniony jest Uczestnik, który nadesłał do
Konkursu nominowane Dzieło,
b) udziału w I części szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) poniżej.
3) Każda ze szkół, w której zatrudnieni są Uczestnicy, którzy przesłali do Konkursu Dzieła
otrzyma Certyfikat Szkoły Edukacji Globalnej Efektu Domina.
2. Dzieło, któremu przyznana zostanie nagroda główna przez jury Konkursu zgodnie z
postanowieniami ust.. 5 pkt 1) poniżej, zostanie wyłoniona spośród Dzieł uprzednio
nominowanych.
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3. Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody głównej.
4. Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nominacji.
5. Nagrody główne oraz nominacje zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:
1) Jedna z nagród głównych oraz wszystkie nominacje przyznane zostaną przez jury
Konkursu, które oceni nadesłane Dzieła stosując w tym celu następujące kryteria oceny:
a) wartości przekazane poprzez udokumentowaną w Dziele akcję pomocową,
b) zgodność z tematyką Konkursu, o której mowa w §2 ust. 3 pkt 1) Regulaminu,
c) walory artystyczne Dzieła, takie jak: pomysł, wkład pracy, walory produkcyjne,
muzyka, zdjęcia, gra aktorska, reżyseria,
d) zgodność z Regulaminem Konkursu,
2) Druga z nagród głównych przyznana zostanie w drodze głosowania publiczności, tj.
użytkowników sieci Internet. Głosowanie publiczności odbywa się poprzez
wykorzystanie opcji „Głosuj na tę pracę” dostępnej na Stronie Konkursu pod każdym
Dziełem nadesłanym do Konkursu, które pozytywnie przeszło moderację. Głosowanie
odbywa się za pośrednictwem serwisu Facebook.pl, na którym użytkownik sieci Internet
musi być zarejestrowany celem oddania głosu.
6. Uczestnicy, których Dzieła zostały nagrodzone/nominowane otrzymają możliwość udziału w
szkoleniu, które składać się będzie z dwóch następujących po sobie części (dalej:
„Szkolenie”):
1) I część – dwudniowe warsztaty organizowane przez Fundację Centrum Innowacyjnej
Edukacji z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Juliana Bruna nr 28 lok. 38, 02- 538
Warszawa) oraz Sad spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02- 566 Warszawa), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000011564, NIP: 5540232136, REGON: 010369909, o tematyce:
„Funkcja wychowawcza Edukacji Globalnej Efektu Domina” oraz „Nowoczesna lekcja
Edukacji Globalnej”, które odbędą się w drugiej połowie września w Warszawie,
2) II część – jednodniowe warsztaty o tematyce „Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej”
zorganizowane w szkołach, w których zatrudnieni są nagrodzeni Uczestnicy,
przeznaczone dla nauczycieli zwycięskich Grup, w terminie od drugiej połowy
sierpnia do końca września po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z
nagrodzonymi Uczestnikami.
7. Obie części Szkolenia organizowane będą z wykorzystaniem tabletów firmy Apple (iPadów).
8. Kulczyk Foundation w porozumieniu z Organizatorem powoła jury Konkursu, gwarantując
jednocześnie jego pełną niezależność.
9. Uczestnik nie może żądać wymiany żadnej z wymienionych w ust. 1 powyżej nagród
rzeczowych na inną nagrodę rzeczową lub na jej ekwiwalent pieniężny.
10. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania przyznanej mu nagrody
głównej/nominacji na osobę trzecią.
11. Kulczyk Foundation poinformuje nominowanych Uczestników o fakcie przyznania im
nominacji drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.
12. Nominacje doręczone zostaną na koszt Kulczyk Foundation na wskazany w Formularzu
adres szkoły, w której zatrudniony jest Uczestnik, którego Dzieło zostało nominowane.
13. Nagrody główne wręczone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
2015/2016 przez przedstawicieli Kulczyk Foundation w szkołach, w których zatrudnieni są
Uczestnicy, którzy przesłali do Konkursu nagrodzone Dzieła.
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14. Wszelkie nagrody/nominacje wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Do każdej z przyznanych w Konkursie nagród/nominacji doliczona zostanie
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości przyznanej
nagrody/nominacji oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przeznaczona na pokrycie przez Kulczyk
Foundation przedmiotowego podatku.
§5
[PRAWA AUTORSKIE]
1. Przesyłając Dzieło do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego Dzieła,
2) zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszenie Dzieła do Konkursu nie narusza osobistych
ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr
osobistych osób trzecich.
3) uzyskał zgody osób, których wizerunek został w Dziele utrwalony na wykorzystanie tego
wizerunku w ramach Dzieła w celu promocji Konkursu. Wzór zgody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym znajduje się na Stronie Konkursu w zakładce „materiały do
pobrania”.
2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z
prawdą z winy Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika należytej staranności,
wskutek czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora/Kulczyk Foundation uzasadnione
roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr
osobistych (w tym prawa do wizerunku), Organizatorowi/Kulczyk Foundation przysługuje
wobec Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym
roszczeniem osoby trzeciej.
3. Przesyłając Dzieło do Konkursu Uczestnik udziela Kulczyk Foundation niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji na korzystanie z Dzieła bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo,
3) wprowadzanie do obrotu,
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do
baz danych,
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam,
w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe
telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i
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urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów
stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za
pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
6) publiczne wykonanie,
7) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania
plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod,
iPhone itp.),
8) wystawianie,
9) wyświetlanie,
10) użyczanie i/lub najem,
11) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii)
przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej,
IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
12) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za
pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.,
13) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym
Internetu) itp.,
4. Przesyłając Dzieło do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Kulczyk
Foundation dzieł zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych w
stosunku do Dzieła. Uczestnik wyraża również zgodę na zezwalanie przez Kulczyk
Foundation na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Przesyłając Dzieło do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Kulczyk
Foundation dalszych licencji do Dzieła (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
§6
[DANE OSOBOWE]
1. Przesyłając Dzieło do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora i Kulczyk Foundation podanych w Formularzu danych osobowych, dla celów
Konkursu, w następującym zakresie:
1) imię,
2) nazwisko,
3) numer telefonu,
4) adres poczty elektronicznej e-mail,
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2. W celu skutecznego zgłoszenia Dzieła do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest również do
podania w Formularzu następujących danych:
1) nazwa nadzorowanej przez Uczestnika Grupy (nick),
2) liczebność Grupy,
3) typ szkoły, w której Uczestnik pełni funkcję nauczyciela – wychowawcy, tj. poziom
edukacyjny,
4) nazwa szkoły, w której Uczestnik pełni funkcję nauczyciela – wychowawcy,
5) nazwa Grupy (poziom edukacyjny),
6) województwo, w którym siedzibę ma szkoła, w której Uczestnik pełni funkcję
nauczyciela.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych Organizator informuje, że:
1) pełna nazwa Organizatora brzmi: MillionYou Creative spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Juliana Bruna nr 9 lok. 28, 02-594
Warszawa,
2) dane osobowe Uczestników zbierane są przez Organizatora wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, promocji, skutecznego i
sprawnego wydania przyznanych nagród/nominacji oraz przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego,
3) Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych do
Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,
4) podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również danych, o
których mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak
rezygnacja z ich podania lub niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz odbioru przyznanej
nagrody/nominacji.
5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych Uczestnik Konkursu oświadcza, że
podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
§7
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących
sposobu przeprowadzania Konkursu.
2. Reklamacje można przesyłać na adres:
MillionYou Creative sp. z o.o.
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa,
lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e-mail:
millionyou@millionyou.com
w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
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3. Składając reklamacje każdy Uczestnik proszony jest o wskazanie w jej treści
nieprawidłowości, które spowodowały jej zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Uczestnika.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem,
iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 21 dni od
daty jej doręczenia Organizatorowi.
6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Uczestnik może wyrazić zgodę na
otrzymanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego
reklamacja została przesłana.
7. Organizator może zwrócić się do Uczestnika, który przesłał reklamację z prośbą o udzielenie
dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W
przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Uczestnika zostanie rozpatrzona w
terminie 21 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku
nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie
możliwym na podstawie przedstawionych przez Uczestnika pierwotnych informacji.
§8
[KONTAKT Z ORGANIZATOREM]
Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej pod adresem: MillionYou Creative
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa lub drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: millionyou@millionyou.com z dopiskiem na kopercie/w
tytule wiadomości: „EDUKACJA GLOBALNA – EFEKT DOMINA”.
§9
[WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
Niezależnie od spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w §2 Regulaminu, w celu
prawidłowego przesłania Dzieła do Konkursu niezbędne jest:
1) posiadanie dostępu do sieci Internet,
2) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
§ 10
[ZAKRES CZASOWY PROJEKTU]
1. Projekt trwa od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku zgodnie z
następującym harmonogramem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ogłoszenie Projektu –16 listopada 2015 roku,
Termin nadsyłania Dzieł – 6 czerwca 2016 roku, do godz. 23:59:59
Głosowanie na Nagrodę Publiczności –13 czerwca 2015 roku do 17 czerwca 2016 roku,
Obrady Jury Projektu –13 czerwca 2015 roku do 17 czerwca 2016 roku,
Ogłoszenie wyników Projektu –20 czerwca 2016 roku,
Wręczenie nagród – 24 czerwca 2016 roku.
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§11
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany
przez serwis Facebook.pl.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 612 ze zm.).
3. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu przez cały czas trwania Konkursu w formie
umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku
czynności (format .pdf).
4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.
Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników
Konkursu o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) w zakresie w jakim
regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921 k.c., przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze
zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz.
U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
6. Regulamin opublikowany został w dniu 23 listopada 2015 r.
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