
 
Regulamin aplikacji pod nazwą „Świąteczny Bank Pomysłów z Pearson Polska” 

 
Definicje 

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane 
poniżej: 
1. „Organizator”– Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamockiej 8 w Warszawie, 01-
748, KRS: 0000090224. 

2. „Koordynator” - dotPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski” sp.j. z siedzibą w Poznaniu, 60-406, przy 
ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719. 

3. „Partner Konkursu” – blog Head Full of Ideas, www.fullofideas.pl, autor: Marysia Wrooska. 

4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Świąteczny Bank Pomysłów z Pearson 
Polska” wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w 
szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji 
Konkursowej i Uczestników Konkursu, w związku z ich udziałem w Konkursie. 

5. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Świąteczny Bank Pomysłów z 
Pearson Polska” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści 
Regulaminu. 

6. „Facebook” – serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie 
realizowany jest Konkurs. 

7. „Fanpage” – profil o nazwie „Pearson Polska” w serwisie Facebook dostępny pod adresem 
www.facebook.com/PearsonPolska. 

8. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia 
swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, 
opisane treścią Regulaminu. 

9. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z 3 wybranych przez Organizatora osób, który 
dokonuje oceny prawidłowości przebiegu Konkursu oraz decyduje o wyborze Laureatów i przyznaniu 
nagród w Konkursie. Wszystkie decyzje, które podejmie Komisja Konkursowa, są ostateczne. Oznacza 
to, że nie podlegają one zaskarżeniu. 

10. „Laureat” –Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową. 

11. „Aplikacja” – aplikacja w serwisie Facebook o nazwie „Best Practice z Pearson Polska” dostępna 
pod adresem: https://www.facebook.com/PearsonPolska/app/1166375143390645/. 
 



§1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem 
Aplikacji „Świąteczny Bank Pomysłów z Pearson Polska”. 

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki 
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu. 

3. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje 
w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage. 
 

§2 
Termin i uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs trwa od dnia 30.11.2015 do 11.12.2015 do godziny 23:59. 
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 
3. W Konkursie może wziąd udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, 
spełniająca łącznie następujące warunki: 
1. jest nauczycielem języka angielskiego lub niemieckiego. 

2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski. 

3. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolnośd do czynności prawnych. 

4. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com 

5. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację 
postanowieo Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. 
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyd pracownicy Organizatora oraz spółek wchodzących w skład 
grupy Pearson Central Europe Sp. z o.o., jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez 
członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeostwo. 
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany 
ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w 
związku z organizacją Konkursu. 
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie 
Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili. 



§3 
Dane osobowe i prawa autorskie 

 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o 
przyznaniu nagrody. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację 
swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) 
zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. 
 
3. Administratorem danych osobowych jest Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Szamockiej 8 w Warszawie, 01-748, KRS: 0000090224. 
 
4. Praca Konkursowa musi byd oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowana. Wzięcie udziału w 
Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika, iż nadesłana Praca Konkursowa nie 
narusza praw autorskich osób trzecich oraz innych dóbr prawnie chronionych. 
 
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny ponadto z nieodpłatnym udzieleniem przez uczestnika na 
czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia najwcześniej po pięciu latach, Organizatorowi 
Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych Prac Konkursowych, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celu promowania i reklamowania Organizatora 
Konkursu na następujących polach eksploatacji: 
 
- wytwarzanie egzemplarzy utworu lub jego części techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką 
cyfrową; 
- wprowadzanie egzemplarzy utworu lub jego części do obrotu, ich najem, użyczenie, nadawanie w 
sposób dowolnie wybrany przez Organizatora Konkursu, w tym techniką cyfrową oraz drukarską, 
reprograficzną lub podobną, 
- zwielokrotnianie utworu lub jego części nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w 
szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera; 
- rozpowszechnianie utworu lub jego części bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, zwłaszcza udostępnianie utworu w serwisie www, 
- sporządzanie utworów zależnych i korzystanie z nich w zakresie pół eksploatacji tożsamych z 
korzystaniem z utworu opisanym powyżej. 
Licencja ta jest nieodpłatna, poza nagrodami w Konkursie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych 
przesłanych w złym formacie czy wielkości pliku; Prac Konkursowych , które naruszają regulamin 
Konkursu; Prac Konkursowych zawierających znaki towarowe wydawców podręczników szkolnych 
innych niż Pearson Longman lub inne elementy umożliwiające identyfikację tych wydawców i ich 
marek, oraz Prac Konkursowych zawierających treści naruszające powszechnie akceptowane normy 
obyczajowe, niosące treści propagujące przemoc, wzywające do antagonizmów na tle rasowym, 
wyznaniowym lub etnicznym, a także treści uznane powszechnie za obelżywe oraz powodujące 
naruszenie prawa polskiego i 



międzynarodowego. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie których Organizator otrzymał 
wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich. 

§4 
Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów 

 
1. Aby wziąd udział w Konkursie należy spełnid wszystkie wymienione warunki: 

a. trakcie trwania Konkursu skorzystad z Aplikacji konkursowej; 

b. dodad zgłoszenie w Aplikacji konkursowej spełniające następujące kryteria: 
- zgłoszenie musi dotyczyd pomysłów na świąteczne lekcje, 
- zgłoszenie musi zawierad tytuł i opis pomysłu, 
- zgłoszenie może zawierad max. 3 załączniki ze zdjęciem w formacie jpg. lub png. o łącznej wielkości 
nie przekraczającej 2 MB. 
c. temat prac konkursowych to: pomysły na świąteczne lekcje w szkole (gry, zabawy, dwiczenia i 
dekoracje). 
2. W trakcie trwania Konkursu nie ma ograniczeo w zakresie liczby zgłoszonych przez Uczestnika prac 
konkursowych (filmów)oraz ilości przyznanych przez Komisję Konkursową nagród dla Uczestnika. 
3. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnej oceny zgłoszenia 
zamieszczonego w Aplikacji. 
4. W skład jury wchodzą: Agnieszka Bender (Pearson), Maria Wrooska (Head Full of Ideas), Zuzanna 
Fortuniak (dotPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski). 
 

§5 
Nagrody i tryb ich przekazania 

1. Zwycięzcom konkursu za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca zostaną przyznane równorzędne nagrody w 
postaci: 
a. spotkania z ekspertem Pearson Polska oraz autorką bloga Head Full of Ideas w ustalonym przez 
Organizatora Konkursu terminie, połączonego ze zwiedzaniem siedziby Pearson Polska w Warszawie, 

b. zestawu pięciu lektur uproszczonych Pearson English Readers, 

c. terminarza nauczyciela na rok 2015/1016, 

d. torby filcowej, 

e. t-shirtu. 
 
Pięciu wyróżnionym uczestnikom przyznanie zostanie terminarz nauczyciela na rok 2015/2016. 
 
2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, 
bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartośd pieniężną. 
3. Zobowiązania podatkowe Zwycięzców Konkursu wynikające z wysokości równowartości nagrody oraz z 

obowiązujących przepisów prawa pokryje Organizator Konkursu. 

4. Fundatorem nagród jest Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamockiej 8 w 
Warszawie, 01-748. 



§6 
Wydanie nagrody 

1. Informacja o przyznaniu nagrody w Konkursie zostanie opublikowana na fanpage’u Pearson Polska 
oraz w aplikacji „Świąteczny Bank Pomysłów z Pearson Polska” najpóźniej 18.12.2015 r. 
2. Aby otrzymad nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni napisad w wiadomości prywatnej 
na fanpage’u Pearson Polska swoje dane adresowe niezbędne do wysyłki oraz telefoniczny numer 
kontaktowy. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych 
adresowych. 
4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie 
wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się 
niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród. 

 
§7 

Reklamacje 
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą byd składane przez Uczestników Konkursu w formie email na 
adres office@pearson.com w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Fanpage’u listy nagrodzonych. 
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
 

§8 
Postanowienia koocowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądad od Uczestnika Konkursu złożenia 
oświadczeo, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z 
Konkursu. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu 
Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowieo 

Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane 

zmiany nie mogą wpłynąd na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed 

dokonaniem zmiany. 


