
Regulamin konkursu „Nasza talia kart” 

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest 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, dalej jako „Organizator”. 

2. Fundatorem nagrody jest: Organizator. 

3. Partnerem konkursu jest Trefl S.A. 

4. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, wspierany ani sponsorowany 

przez podmiot będący właścicielem serwisu społecznościowego Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. 

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem 

powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do 

innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub 

administratora serwisu społecznościowego Facebook. 

5. Konkurs jest prowadzony na grupie Koło gier w przedszkolu – Podręcznikarnia w 

serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/groups/1027995187916892. 

6. Szczegółowe informacje na temat zasad organizacyjnych Konkursu oraz jego 

przebiegu zostaną udostępnione na stronie grupy Koło gier w przedszkolu - 

Podręcznikarnia w poście informującym o Konkursie (dalej: „post konkursowy"). 

Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem 

https://podrecznikarnia.pl/program-edukacyjny 

§2 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział grupy przedszkolne dzieci wraz z nauczycielami z 

terenu całej Polski oraz oddziały przedszkolne w szkołach.   

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta osobistego w serwisie 

Facebook zgodnie z jego regulaminem, zawierającego prawdziwe i zgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy dane. 

3. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, jak również spełnienie 

innych warunków, określonych w niniejszym regulaminie oznacza, że komentarz 

stanowi Zgłoszenie udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu w całości. 

4. Konkurs trwa od 01.02.2023 r. od godz. 6.00 do 27.02.2023 r. do godziny: 23.59. 

https://www.facebook.com/groups/1027995187916892
https://podrecznikarnia.pl/program-edukacyjny?fbclid=IwAR2Jq5ckAHHemSmRJxJEo0ZPlDAD2ejNY7wZWvv5Tfd_QqNihmIeUDIHHus


5. Wyniki Konkursu, obejmujące następujące dane laureatów: imię i nazwisko 

nauczyciela zgłaszającego grupę przedszkolną oraz nazwę przedszkola, zostaną 

ogłoszone w dniu 03.03.2023 r. w komentarzu pod postem konkursowym, na 

grupie „Koło gier w przedszkolu – Podręcznikarnia” i w aktualnościach na stronie 

Organizatora pod adresem www.podrecznikarnia.pl.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 

strony lub aplikacji na stronie Facebooka. 

§3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na: 

a) zalogowaniu się na platformę www.edukacja.podrecznikarnia.pl,  

pobraniu szablonu karty do gry „Trefliki w przedszkolu”, dostępnej na stronie 

www.edukacja.podrecznikarnia.pl w zakładce Materiały dodatkowe/Program 

edukacyjny, wydrukowaniu szablonu kart do gry „Trefliki w przedszkolu” i 

zaprojektowaniu przez dzieci własnej talii kart z zadaniami/aktywnościami, 

b) opublikowaniu przez nauczyciela w komentarzu pod postem konkursowym 

zdjęcia rozłożonej talii kart, wykonanej przez grupę przedszkolną. 

2. Nauczyciel zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskać zgodę rodziców na udział 

dzieci w konkursie na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu. 

3. W konkursie zostaną wybrane – jako laureaci – 3 grupy przedszkolne (I, II i III 

miejsce). 

4. Jury powołane przez Organizatora wybierze trzy prace (zdjęcia), które ich zdaniem 

są najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku. 

§4 Nagrody 

1. Nagrodą główną za zajęcie I-go miejsca w konkursie dla grupy przedszkolnej jest gra 

planszowa dla grup „Trefliki w przedszkolu” o wartości 350 zł, ufundowana przez 

Organizatora konkursu. 

2. Nagrodą za zajęcie II i III miejsca są nagrody niespodzianki o wartości 80 zł każda, 

ufundowane przez Organizatora konkursu. 

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Koszty wysyłki nagrody ponosi wówczas 

Organizator. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu przekazania 

nieprawidłowych danych niezbędnych do wydania nagrody. W takim przypadku 

Uczestnik traci prawo do nagrody. 

http://www.podrecznikarnia.pl/
http://www.edukacja.podrecznikarnia.pl/
http://www.edukacja.podrecznikarnia.pl/


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

przy rejestracji, w szczególności za zmianę lub podanie nieprawdziwych danych 

osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania 

na wyłonienie laureatów w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez 

zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może 

zostać wykluczony z Konkursu. 

8.  Wydanie nagród nastąpi w terminie 10 dni od przekazania Organizatorowi 

niezbędnych danych osobowych.  

§5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu, jednak 

nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w pkt 1 nie wywołuje skutków 

prawnych. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

§6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu 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). 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: ul. Usługowa 4A, Zaścianki, 

15-521 Białystok, tel. 883 155 775, e-mail biuro@podrecznikarnia.pl 

3. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO - wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz prawidłowej realizacji 

postanowień Regulaminu, w tym m.in. w celu potwierdzenia poprawności danych 

podanych przez Uczestnika, realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji 

finansowo – podatkowej. 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy 

o powierzeniu przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania 

Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu przez okres niezbędny do dochodzenia 

tel:+48%20883%20155%20775
mailto:biuro@podrecznikarnia.pl


przez Uczestników konkursu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursu i/lub przez 

okres niezbędny do realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora w 

związku z realizacja Konkursu, wręczeniem Nagród. 

6. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych 

osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa 

przysługuje im prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych 

osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych 

uniemożliwia udziału w konkursie.  

8. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu z ważnych przyczyn 

w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

3. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 


