
Regulamin programu edukacyjnego „Wszyscy grają, nikt się nie nudzi!” 

Organizator: 

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. (dawniej: Podręcznikarnia Wydawnictwo 

Edukacyjne Tomasz Filipczuk), Zaścianki, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000977877, NIP: 9662165006, kapitał zakładowy 400.000,00 zł 

Partnerzy: 

Trefl S.A. 

Czas trwania programu: 

01.02.2023 – 31.12.2023 

Cel:  

Program edukacyjny ma na celu propagowanie gier planszowych jako wartościowej formy spędzania 

czasu z dziećmi oraz wspierania ich rozwoju. 

Grupa docelowa:  

1. Program jest przeznaczony dla grup przedszkolnych oraz ich nauczycieli. Chęć uczestnictwa w 

Programie można zgłosić poprzez formularz na stronie internetowej 

https://podrecznikarnia.pl/program-edukacyjny. Powyższe zgłoszenie nie jest warunkiem 

niezbędnym udziału w konkursach, organizowanych w ramach niniejszego Programu.  

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 
chęci uczestniczenia w Programie. 

 

Zasady: 

1. Program składa się z 10 konkursów (publikowanych wg niżej załączonego harmonogramu – 

każdy z konkursów będzie miał oddzielny regulamin). Zadania konkursowe należy zrealizować 

z grupą przedszkolną, zgodnie z regulaminem konkursowym.  

Każdy konkurs będzie publikowany na grupie facebookowej „Koło gier w przedszkolu – 

Podręcznikarnia”.  

2. Każdy z konkursów jest osobno nagradzany.  

3. Grupa przedszkolna może wziąć udział w dowolnej liczbie pojedynczych zadań i może 

dołączyć do programu w dowolnym momencie. 

4. Prace konkursowe należy opublikować w formie zdjęcia pod konkretnym postem 

konkursowym. 

5. Warunkiem udziału w ostatnim - 10 (największym) konkursie jest wykonanie przynajmniej 

dowolnych trzech wcześniejszych zadań konkursowych. Dopuszcza się wykonanie zadań po 

zakończeniu konkursu. Jeśli uczestnicy wykonują zadania, które dotyczą już rozstrzygniętych 

konkursów, nadal są zobowiązani umieścić zdjęcie pracy pod danym postem konkursowym. 

Na tej podstawie Organizator weryfikuje, czy dany uczestnik może wziąć udział w konkursie 

10. 

6. Zwycięzców wybiera jury na podstawie kryteriów określonych w poszczególnych 

regulaminach zadań. 

 

https://podrecznikarnia.pl/program-edukacyjny


HARMONOGRAM 

1.02 – 27.02 – konkurs I 

1.03 – 31.03 – konkurs II 

3.04 – 5.05 – konkurs III 

8.05 – 11.06 – konkurs IV 

16.06 – 14.07 – konkurs V 

17.07 – 18.08 – konkurs VI 

21.08 – 29.09 – konkurs VII 

20.09 – 23.10 – konkurs VIII 

27.10 – 20.11 – konkurs IX 

24.11 – 29.12 – konkurs X 

Ogłoszenie wyników konkursu głównego: 

05.01.2024 

Nagrody: 

W konkursach od I do IX do wygrania są: 
I miejsce: gra dla grupy 
II i III miejsce książka oraz talia kart „Trefliki w przedszkolu” 

W konkursie X (konkurs główny): 
I miejsce: Regał pełen gier marki Trefl oraz nagroda niespodzianka dla każdego dziecka 
II miejsce: 2 gry dla grup (do wyboru z oferty Podręcznikarni) 
III miejsce: 1 gra dla grup (do wyboru z oferty Podręcznikarni) 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Podręcznikarnia Wydawnictwo 

Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Usługowej 4A, Zaścianki, 15-521 Białystok, NIP: 966-216-

50-06, REGON: 522455682, KRS: 0000977877, (Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne 

Tomasz Filipczuk), tel. 883 155 775, e-mail biuro@podrecznikarnia.pl. 

2. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, 

przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO i zarazem celem przetwarzania danych jest 

prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych.  

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Programu będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych bądź umowy o współadministrowanie. 



4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie innej niż 

elektroniczna będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania, w pozostałych 

przypadkach gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody  - do czasu cofnięcia tej 

zgody.   

6. Uczestnikom Programu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą i ich sprostowania. W przypadkach 

określonych przepisami prawa Uczestnikom Programu przysługuje prawo żądania usunięcia 

danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych i 

prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego. Zgoda na przesyłanie informacji 

handlowych może być cofnięta w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy 

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 


