
REGULAMIN KONKURSU „Moja szkoła z ALLboards”  
 
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konkursie „Moja szkoła z ALLboards” organizowanym w 
serwisie www.facebook.com, zasady jego przebiegu, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.  
 

§ 1. 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Moja szkoła z ALLboards” organizowany w serwisie 
społecznościowym www.facebook.com pod adresem	 https://www.facebook.com/AllBoards.eu, 
przez spółkę ALLboards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. 
Kamienna 10, 31 – 403 Kraków, KRS 0000557922, NIP: 6772389024, REGON: 361509758, na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator – spółka ALLboards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 
ul. Kamienna 10, 31 – 403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000557922, NIP: 6772389024, REGON: 361509758, kapitał 
zakładowy 50.000,00 zł. 

3. Uczestnik Konkursu – publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa, mająca swoją siedzibę na 
terenie województwa małopolskiego, która przystąpiła do niniejszego Konkursu zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin – regulamin niniejszego Konkursu pod nazwą „Moja szkoła z ALLboards” w serwisie 
społecznościowym www.facebook.com,	 określający warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym 
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 

5. Zadanie konkursowe/Praca konkursowa – zadanie wskazane przez Organizatora polegające na 
wykonaniu przez uczniów danej szkoły uczestniczącej w Konkursie pracy dowolną techniką 
plastyczną na podany przez Organizatora temat na tablicy szkolnej kredowej lub magnetycznej 
suchościeralnej. 

6. Zgłaszający się – podmiot, który wysłał do Organizatora wiadomość e – mail na adres 
konkurs@allboards.eu o treści wskazanej w § 1. pkt. 7 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym 
samym chęć wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. 

7. Zgłoszenie – oświadczenie Zgłaszającego się w formie wiadomości e – mail podmiotu, który 
wyraża chęć przystąpienia do Konkursu, zawierające dokładne dane Uczestnika, tj. nazwę szkoły, 
adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, dane osoby nadzorującej udział 
w konkursie z ramienia szkoły oraz zdjęcie prezentujące Pracę konkursową. 

 
§ 2. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje podmiotom, które spełniają warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie oraz wykonają Zadanie konkursowe. 
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe mające 

siedzibę na terenie województwa małopolskiego.  
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora 

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a 
także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej 
podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 



§ 3. 
Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie powinien przesłać do Organizatora wiadomość e 
– mail na adres mailowy: konkurs@allboards.eu w terminie określonym przy temacie danego 
Zadania konkursowego, zawierającą dokładne dane Uczestnika, tj. nazwę szkoły, adres, numer 
telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, dane osoby nadzorującej udział w Konkursie 
z ramienia szkoły oraz zdjęcie prezentujące Pracę konkursową.  

2. W odpowiedzi na przesłaną wiadomość e – mail, Organizator przesyła Zgłaszającemu się 
wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zgłoszenia i prośbą o potwierdzenie przez 
Zgłaszającego się zapoznania się z Regulaminem Konkursu i akceptacji jego postanowień, 
przesyłając w załączeniu plik w formacie PDF z treścią Regulaminu. Złożenie przez Zgłaszającego 
się oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest 
warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.  

3. W razie stwierdzenia braków w danych przesłanych przez Zgłaszającego się, Organizator może 
skontaktować się ze Zgłaszającym się celem ustalenia brakujących danych. W przypadku braku 
możliwości skontaktowania się ze Zgłaszającym się lub niewskazania przez Zgłaszającego się 
brakujących danych, zgłoszenie uznawane jest za nieskuteczne i Zgłaszający się nie bierze udziału 
w Konkursie. 

 
§ 4. 

Zasady Konkursu 
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów danej szkoły pracy dowolną techniką 

plastyczną na podany przez Organizatora temat na tablicy szkolnej kredowej, magnetycznej 
suchościeralnej, tablicy korkowej lub tablicy tekstylnej. Temat Zadania konkursowego Organizator 
podaje na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym www.facebook.com. 

2. Zdjęcia przedstawiające Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurs@allboards.eu w 
terminie określonym przez Organizatora przy temacie Zadania. 

3. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową. 
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym Uczestnik, który wygrał 

dane Zadanie konkursowe jest wykluczany z Konkursu na okres 1 miesiąca. 
 

§ 5. 
Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu 

1. Prace przesłane do Organizatora zostaną umieszczone na profilu firmowym Organizatora w 
serwisie społecznościowym facebook.com, gdzie użytkownicy będą mogli oddawać na nie swoje 
głosy przez naciśnięcie przycisku „Lubię to” i wybraniu reakcji „Lubię to” oznaczonej grafiką w 
postaci białej dłoni z uniesionym ku górze kciukiem w niebieskim kole. 

2. Nagrodę w konkursie otrzyma Praca konkursowa, która otrzyma największą liczbę polubień 
(naciśnięć przycisku „Lubię to”). W przypadku gdy dwie lub więcej Prac konkursowych uzyskają 
taką samą liczbę polubień następuje dogrywka polegająca na dodatkowym głosowaniu za pomocą 
polubień. W przypadku ponownego remisu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia 
zwycięzcy bez podania kryteriów oceny pracy.  

3. Nagrodą w konkursie jest tablica suchościeralna magnetyczna 170x100 biała w ramie aluminiowej 
o oznaczeniu producenta EX1710. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w terminie podanym przy Zadaniu konkursowym na 
profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym facebook.com. 

5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody 
z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator przyznaje nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejną 



najwyższą liczbę polubień za Pracę konkursową. W przypadku uzyskania takiej samej liczby 
polubień przez więcej niż jedną Pracę, zastosowanie znajdują zasady wskazane § 5 ust. 2. 

6. Nagroda przesłana zostanie Zwycięzcy w terminie 14 dni roboczych, od dnia ogłoszenia wyników 
danego Zadania konkursowego na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym 
facebook.com. 

7. Organizator skontaktuje się niezwłocznie ze Zwycięzcą danego Zadania konkursowego, celem 
potwierdzenia aktualności danych Uczestnika, w tym adresu, na jaki ma zostać przekazana 
nagroda. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy, w tym w szczególności w przypadku podania błędnych danych, 
zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku 
niespełnienia przez Zwycięzców warunków, o których mowa w Regulaminie. 

9. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w kwocie pieniężnej.  
10. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z 

rezygnacją z całości nagrody. 
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrody innego rodzaju. 
12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie. 

 
§ 6. 

Wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności 
Uczestników, którzy prześlą do Organizatora Zadanie konkursowe zawierające treści sprzeczne z 
prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub 
opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 
lub zwierząt. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator 
może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie na 
podany przez Uczestnika numer kontaktowy.  

 
§ 7. 

Czas trwania Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.10.2017 roku i trwać będzie do dnia 30.06.2018 roku do godz. 

23:59. Czas trwania Konkursu nie obejmuje wyłaniania zwycięzców Konkursu, wydania nagród 
oraz rozpatrywania reklamacji. 

2. Zadania konkursowe będą ogłaszane przez Organizatora cyklicznie, raz w miesiącu. Każde 
Zadanie konkursowe będzie miało określony indywidualny czas trwania, obejmujący czas na 
nadsyłanie prac konkursowych oraz wyłanianie zwycięzców, który zostanie podany przez 
Organizatora wraz z tematem Zadania konkursowego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu lub zmiany czasu trwania 
Konkursu, o czym poinformuje Uczestników w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany, 
umieszczając odpowiednią informację na profilu firmowym Organizatora w portalu 
społecznościowym Facebook oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 

§ 8. 
Komisja konkursowa 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz nadzoru nad procesem wyboru Zwycięzcy Konkursu, 



Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji wejdą dwie osoby wskazane przez 
Organizatora. 
 

§ 9. 
Prawa autorskie 

Poprzez dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że: 
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy 

Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest 
obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób 
trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie 
określonym w lit. b) poniżej, 

b) dysponuje zgodą opiekuna/ów prawnych uczniów tworzących pracę na wykorzystanie 
wykonanej przez nich pracy plastycznej. 

c) Uczestnik, z chwilą umieszczenia Pracy Konkursowej w medium społecznościowym 
facebook.com w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi 
niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia 
do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w 
całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją 
Konkursu lub w celach marketingowych lub promocyjnych Organizatora, w tym 
wprowadzania do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb 
eksploatacji oraz trwałego lub czasowego zwielokrotniania komputerowego zapisu w 
całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie. Powyższe obejmuje w 
szczególności upoważnienie do udostępniania Pracy konkursowej w całości lub we 
fragmentach, z modyfikacjami lub bez, na profilu firmowym Organizatora w serwisie 
społecznościowych facebook.com i na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://sklep-allboards.pl. 

 
§ 10. 

Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w formie e-mailowej na adres 

konkurs@allboards.eu w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna 
zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód 
reklamacji oraz określone żądanie. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie 
Uczestnikom Konkursu. 

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 14 dni. 

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

 
§ 11. 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych udostępnionych przez Uczestników, w tym danych osobowych osób 

nadzorujących	udział Uczestnika w konkursie z ramienia szkoły, jest Organizator.  
2. Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Uczestników wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz 
przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Po zakończeniu Konkursu dane 
osobowe udostępnione przez Uczestników, o których mowa w § 11 ust. 1 zostaną niezwłocznie 
usunięte. 



3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie. Osobom, których dotyczą dane 
osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

4. Organizator zapewnia ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych przed 
dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach 
ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację dotyczącą jego danych – tj. nazwy szkoły i miejscowości, w 
której znajduje się jej siedziba, na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym 
facebook.com, na którym opublikowane zostanie nadesłane przez Uczestnika Zadanie 
konkursowe. 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich 

zmianach danych wskazanych w Zgłoszeniu do Konkursu. 
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest organizator. 
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z 

podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem serwisów społecznościowych Facebook. 
Serwis Facebook.com nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z 
serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność 
Facebooka w związku z organizacją Konkursu jest w pełni wyłączona. 

5. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za 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. 

6. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników lub osoby trzecie należy 
kierować na adres e-mail Organizatora: konkurs@allboards.eu z dopiskiem „Konkurs ALLboards”. 

7. Niniejszy Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej: www.sklep-allboards.pl oraz w serwisie www.facebook.com pod postem 
konkursowym. 

8. Niniejszy Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym 
loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa 
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 
poźn. zm.). 

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego. 

 


