Regulamin konkursu „Ja i mój przyjaciel SuperKid”
I. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Organizatorem konkursu jest firma Profina Jolanta Gajda, ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań, NIP: 886-128-75-79, prowadząca serwis SuperKid.pl
(zwana dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
Opis konkursu oraz Regulamin, treści zgód i formularze do pobrania są dostępne na stronie:
https://www.superkid.pl/15-lecie-superkid-konkurs
(zwanej dalej „Stroną konkursu”).
II. Warunki uczestnictwa

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

W konkursie mogą brać udział osoby w obrębie następujących kategorii:
a. dzieci w wieku od 4 do 18 lat, przy czym wyodrębnione
zostają 3 podkategorie wiekowe: 4−7 lat, 8−12 lat, 13−18 lat,
b. dorośli (powyżej 18 lat),
c. grupy (np. dzieci wraz z rodzicami, nieformalne grupy rodziców lub nauczycieli, wychowawca
+ jego podopieczni z klasy lub grupy przedszkolnej, itp.)
d. placówki oświatowe (na potrzeby konkursu pod tym pojęciem rozumie się np. delegacje ze
szkół lub przedszkoli publicznych lub prywatnych, przedstawicieli jakiejś instytucji, biblioteki,
domu kultury, domu dziecka, szpitala itp.).
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego dziecka na jego
udział w konkursie (treść zgody do pobrania na Stronie konkursu).
Warunkiem zgłoszenia udziału w konkursie jest posiadanie statusu zarejestrowanego Użytkownika
serwisu SuperKid.pl (tj. posiadanie konta w serwisie). Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Zgłoszenia są przyjmowane w terminie: od 15 listopada do 15 grudnia 2021 r. (do godz. 23:59). Za datę
i godzinę otrzymania zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu maila lub datę doręczenia Organizatorowi
przesyłki pocztowej.
Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest zwrotna wiadomość e-mail przesłana do
Uczestnika. Nieotrzymanie takiej wiadomości przez Uczestnika oznacza, że jego zgłoszenie nie dotarło
do Organizatora i jego praca nie bierze udziału w konkursie lub adres mailowy podany przez Uczestnika
był nieprawidłowy i wiadomość z serwisu nie trafiła do adresata.
Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 15 stycznia 2022 r. na stronie:
https://www.superkid.pl/15-lecie-superkid-konkurs-wyniki
Zgłoszenie powinno zawierać:
a. pracę konkursową podpisaną (tzn. zawierającą notkę o: imieniu i nazwisku autora, wieku,
miejscowości, w której mieszka);
b. odpowiednie zgody (zgoda RODO, zgoda na udział dziecka w konkursie w przypadku
uczestników niepełnoletnich – treści zgód do pobrania na Stronie konkursu),
c. wypełniony formularz zgłoszeniowy, odpowiedni dla rodzaju Uczestnika (do pobrania na
Stronie konkursu):
i.
nr 1 − dla Uczestników indywidualnych (dziecko − od 4 do 18 lat − obowiązkowo wraz
z pisemną zgodą opiekuna prawnego),
ii.
nr 2 − dla Uczestników indywidualnych (dorosły powyżej 18 lat),
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iii.

nr 3 − dla grup (co najmniej dwie osoby; jeśli uczestnikami są dzieci − obowiązkowo
wraz z pisemnymi zgodami opiekunów prawnych),
iv.
nr 4 − dla placówek (jeśli uczestnikami są dzieci − obowiązkowo wraz z pisemnymi
zgodami opiekunów prawnych)
9. Jeśli zgłoszenie (praca konkursowa) jest wysyłane pocztą elektroniczną, wówczas wiadomość e-mailowa
powinna zawierać w załącznikach skany wypełnionych i podpisanych zgód i formularza zgłoszeniowego.
10. Przesłanie przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie Superkid.pl zgłoszenia konkursowego jest
jednoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją
reguł tzw. RODO, to jest regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11. Dopuszczalne formy przesłania zgłoszeń i prac konkursowych (w zależności od rodzaju pracy):
a. elektronicznie na adres e-mail: konkurs15@superkid.pl
(dotyczy takich form jak: filmik, nagranie, praca wykonana elektronicznie na komputerze
w formie pliku. Dopuszcza się również przesłanie mailem zdjęcia dzieła, jeśli tego dzieła nie
można wysłać pocztą ze względu na jego charakter lub rozmiary.)
b. pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres:
PROFINA Jolanta Gajda
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
z dopiskiem: Konkurs
(dotyczy takich form jak: wiersze, opowiadania i inne teksty napisane odręcznie, prace
plastyczne, kolaże i inne wykonane ręcznie (tj. nie elektronicznie), o rozmiarach
pozwalających wysłać pracę pocztą)
III. Przetwarzanie danych osobowych. Prawa autorskie
1.

2.

3.

Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko Uczestnika, jego wiek, miejscowość, z której pochodzi oraz
wizerunek – o ile nadesłana praca konkursowa zawiera fotografię lub filmik – mogą zostać
upublicznione na stronie www.superkid.pl, Facebooku i ewentualnie w innych materiałach
promocyjnych Organizatora, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę i co stanowi zarazem warunek
konieczny uczestnictwa.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymogami tzw. RODO przez
Organizatora i w związku z powyższym:
a. administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator;
b. dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu;
c. dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepisów prawa lub umowy;
d. dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji
celu, do którego zostały zgromadzone, a więc do zorganizowania konkursu, a po jego realizacji
– przez czas do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, który wynika z
przepisów prawa.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia –
na podstawie art. 15-17 rozporządzenia RODO;
b. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO;
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed cofnięciem zgody;
d. złożenia skargi do Prezesa UODO.
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4.

5.

6.

7.

8.

Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa wykonana dowolną techniką, będąca
utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dziełem w całości
oryginalnym, została przez niego wykonana osobiście, nie stanowi niedozwolonej
modyfikacji/opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej w wyłącznym zakresie,
nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawa autorskie, którymi może swobodnie rozporządzać,
w tym w prawa majątkowe, jak i osobiste. W przypadku utworów współautorskich wszyscy twórcy
zgodnie oświadczają jak wyżej.
Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa
autorskie majątkowe do przesłanej pracy - utworu na wszystkich znanych polach eksploatacji,
w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. rozpowszechniania Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworu
oraz do zlecania wykonywania tych praw osobom trzecim, w tym prawa do modyfikacji utworu,
dokonywania zmian, opracowań, tłumaczeń, adaptacji.
Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się ich imieniem i nazwiskiem, informacją o wieku
i miejscowości zamieszkania oraz wizerunkiem w ramach uczestnictwa w konkursie oraz w związku
z uzyskaniem statusu laureata/zwycięzcy konkursu, a nadto zgadzają się na publikację i korzystanie ze
swoich prac w zakresie wskazanym wyżej, w tym na rozpowszechnianie Utworów na stronie
internetowej, kanałach społecznościowych oraz na inne przypadki ich publicznego udostępniania bez
jakiegokolwiek odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik zgadza się, aby praca była
rozpowszechniona/publicznie udostępniania przez czas nieokreślony na portalu SuperKid.pl.
W celu udziału w konkursie, Uczestnicy:
a. wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora udostępnionych przez nich, w tym w
zgłoszeniu konkursowym, danych;
b. zostali poinformowani o uprawnieniu do cofnięcia zgody w dowolnej chwili oraz o tym, że
wycofanie zgody powoduje wykluczenie z konkursu, przy czym nie wpływa na zgodność
z prawem czynności przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed
jej cofnięciem.
IV. Zadanie konkursowe

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zadanie konkursowe polega na tym, aby w jakiejkolwiek formie przedstawić hasło konkursowe, które
brzmi: JA I MÓJ PRZYJACIEL SUPERKID.
Forma pracy jest dowolna (praca pisemna, plastyczna, zdjęcia, nagranie, przykłady zadań z serwisu
wykonanych/rozwiązanych przez dzieci i każda inna forma, którą można przesłać do nas pocztą
tradycyjną lub w formie załącznika do maila).
Przesłane prace ani żadne ich elementy nie będą Uczestnikom zwracane.
W przypadku wyraźnych przesłanek, że praca nie została wykonana samodzielnie przez Uczestnika
konkursu (osobę lub grupę zgłoszoną do konkursu), praca ta zostanie zdyskwalifikowana.
Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu, która składa się z członków zespołu
redakcyjnego SuperKid.pl.
W konkursie Kapituła Konkursu wyłoni w sumie 30 zwycięzców głównych:
- 15 zwycięzców głównych wśród Uczestników indywidualnych (dzieci, osoby dorosłe)
- 15 zwycięzców głównych wśród Uczestników pozostałych (grupy, placówki)
Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania uznaniowo nagród o mniejszej wartości
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7.

8.

dla dowolnej, wybranej przez siebie liczby osób spoza grona zwycięzców głównych. Każdy nabywca
nagrody (głównej lub dodatkowej) otrzymuje status laureata konkursu.
Kapituła Konkursu będzie oceniać prace konkursowe pod kątem następujących kryteriów:
zaangażowania, wkładu pracy, pomysłowości w zakresie przedstawienia tematyki związanej z hasłem
konkursowym, wartości edukacyjnej oraz walorów estetycznych.
Rozstrzygnięcie Kapituły Konkursu jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
V. Nagrody

1.

2.

3.

4.

Nagrodami w konkursie są:
a. dla zwycięzców głównych o statusie Uczestnik indywidualny (dziecko lub osoba dorosła):
nagrody rzeczowe o wartości 200-300 zł każda (m.in. roboty edukacyjne Super Doc, klocki
kreatywne Lego, klocki konstrukcyjne Plus-Plus, mapy interaktywne, globusy interaktywne,
lornetki, teleskopy) oraz indywidualne roczne abonamenty w serwisie SuperKid.pl;
b. dla zwycięzców głównych o statusie Uczestnik – Grupa: roczny abonament w serwisie
SuperKid.pl w jednej z dwóch opcji do wyboru: albo na koncie grupowym (liczba subkont taka
jak liczba uczestników grupy), albo na kontach indywidualnych. Decyzję co do wybranej opcji
przekazuje Organizatorowi osoba, która zgłosiła grupę;
c. dla zwycięzców głównych o statusie Uczestnik – Placówka oświatowa: roczny abonament na
koncie grupowym na max. 15 kont nauczyciela plus abonamenty roczne dla wszystkich dzieci
biorących udział w przygotowaniu pracy konkursowej. W przypadku dzieci są do wyboru dwie
opcje: abonament albo na kontach ucznia albo na kontach indywidualnych - decyzję
przekazuje Organizatorowi osoba, która zgłosiła placówkę.
d. dla osób wyłonionych dodatkowo przez Kapitułę Konkursu spoza grupy zwycięzców głównych
– półroczny abonament na koncie indywidualnym lub grupowym (w zależności od rodzaju
Uczestnika). Organizator zachowuje sobie też prawo do przyznania laureatom dodatkowym
według uznania nagród rzeczowych o wartości 50-100 zł każda.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem
maila wysłanego na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
takich jak podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieczytelnych danych, co uniemożliwi kontakt
z Uczestnikiem. W takich wypadkach Nagrody przepadają.
Nagroda w postaci bezpłatnego abonamentu zostanie uruchomiona/przesłana w ciągu dwóch tygodni
po spełnieniu przez Zwycięzców warunków jej odbioru, którymi są: posiadanie konta w serwisie
SuperKid.pl oraz podanie w odpowiednim formularzu poprawnego adresu e-mail i loginu konta
w SuperKid.pl.
Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne przedmioty, przy czym może mieć
miejsce zmiana przedmiotu nagród konkursowych wynikająca z przyczyn niezależnych od Organizatora.
VI. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie
zamieszczona na Stronie konkursu i wysłana mailem do zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
Organizator rozstrzygać będzie sprawy i sytuacje, które nie zostały uwzględnione w niniejszym
Regulaminie.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4

