REGULAMIN KONKURSU
„POMOCE MOJE BAMBINO W TWOJEJ SZKOLE”
1.

Regulamin dotyczy konkursu organizowanego podczas XI
OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ ”Terapia logopedyczna sygmatyzmu, rotacyzmu
i zaburzeń afatycznych – wybrane metody klasyczne i wspomagające.”, zwanego dalej
„Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest Moje Bambino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
siedzibą w Łodzi [93-428] przy ul. Granicznej 46,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000492823; NIP 725-193-34-48; REGON 100283710, (zwana
dalej „Organizatorem”).

3.

Nagrody w Konkursie ufundował Organizator.

4.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Zwycięzców Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową zwaną dalej „Komisja”. W skład Komisji wchodzą trzy
osoby wskazane przez Organizatora.

5.

Konkurs przeznaczony jest dla: logopedów, psychologów, nauczycieli i pedagogów specjalnych
szczególnie zainteresowanych tematyką zaburzeń mowy, afazji oraz metod wspomagających
terapię logopedyczną, którzy są czynnymi uczestnikami XI KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ.

6.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia
niniejszy Regulamin.

7.

Nagrodę konkursową stanową:
Pomoce dydaktyczne z oferty produktowej Moje Bambino:
- Różnicowanie głosek k-t, kod produktu: 199299
- Różnicowanie głosek z-ż/rz, kod produktu: 199305
- Różnicowanie głosek p-b, kod produktu: 199301
- Różnicowanie głosek k-g, kod produktu: 199303

8.

Nagroda jest wysyłana przez Organizatora kurierem na adres podany przez Zwycięzcę w terminie
do 20 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych
korespondencyjnych, przy czym Zwycięzca zobowiązany jest podać powyższe dane w terminie 3
dni od daty ogłoszenia listy Zwycięzców.

9.

Nagroda, która nie zostanie odebrana, pomimo prawidłowego wysłania jej na adres wskazany
przez Zwycięzcę, pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje
prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany Nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu poprzez
wysłanie Formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie załącznika w terminie wskazanym w
Regulaminie, realizacja zadania konkursowego
i przesłania go na adres mailowy
marketing@mojebambino.pl.
11. Formularz Zgłoszenia wraz z adnotacją:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Łodzi (ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź). Posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.” stanowi osobny
dokument, który zawiera:

Imię i Nazwisko
Nazwa Placówki
Adres Placówki
Zadanie Konkursowe
12. Formularz wraz z Regulaminem będzie do pobrania w trakcie trwania konferencji ze strony
konferencyjnej
https://www.konferencja-logopedyczna.pl/
13. Uczestnik może pobrać tylko jeden Formularz Zgłoszenia.
14. Uczestnicy wysyłają zgłoszenie konkursowe na adres marketing@mojebambino.pl maksymalnie
do dnia 24.11.2021 roku do godziny 23:59.
15. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia pomocy dydaktycznych Moje Bambino
używanych w szkole wraz z hasłem najlepiej określającym zaprezentowane pomoce,
zawierającym nazwę firmy „Moje Bambino”.
16. Treść musi zostać sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik
jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
17. Uczestnik Konkursu musi być autorem zdjęcia i posiadać do niego pełne i niczym nie ograniczone
prawa autorskie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, pełną
odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik. Organizator zastrzega sobie prawo do
dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego
Regulaminu.
19. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza,
iż jest twórcą Zadania Konkursowego i przysługuje mu do tego Zadania pełnia autorskich praw
majątkowych i osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a prawa do tego Zadania są wolne od
jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich oraz, że wyraża zgodę na
rozpowszechnianie Zadania Konkursowego przez Organizatora.
20. Z chwilą opublikowania przez Uczestnika Zadania w ramach niniejszego Konkursu, każdy
Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, na podstawie niniejszego postanowienia, prawo
własności Zadania oraz wyłączne autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z
Zadania Konkursowego jako utworu – bez ograniczeń czasowych i bez ograniczenia terytorium,
bez ograniczenia techniki, formatu, standardu lub systemu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie nośników utworu oraz ich egzemplarzy
(w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
lub optyczną), w tym wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych,
informatycznych lub innych,
b) obrót egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
c) rozpowszechnianie, to jest: nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji, w tym także w
serwisach
tekstowych,
multimedialnych,
internetowych,
telefonicznych
lub
telekomunikacyjnych; a także zapewnienie dostępu publiczności do utworu w miejscu i czasie
indywidualnie wybranym; wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie,
wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
d) rozporządzanie i wykorzystanie w części lub całości dla celów marketingowych, w tym reklamy,
promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego produktów, usług, przedmiotów jego
własności, a nadto dla innych przejawów działalności Organizatora.
21. Zadanie konkursowe oceniane zostaje przez Komisję, którą stanowią: Paulina Kowalczyk,
Aleksandra Pełka oraz Dyrektor Handlowa Ewa Myka-Zaprawa.
22. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik konferencji (jedno zgłoszenie), którego zgłoszenie
zostanie jednogłośnie uznane przez Komisję za najlepsze, przy czym kryterium oceny Komisji
jest subiektywne.
23. Informacja o Zwycięzcach (lista Zwycięzców) zostanie opublikowana na fanpage Moje Bambino
https://www.facebook.com/MojeBambino/ w formie postu, w terminie do 30.11.2021 roku.

REKLAMACJE
1.

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane na adres: Moje Bambino spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi [93-428] przy ul. Granicznej 46,
w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 23.59, przy czym decyduje data wpływu (doręczenia)
reklamacji do Organizatora.

2.

Treść reklamacji powinna zawierać dane Uczestnika, adres e-mail oraz numer telefonu, a także opis
okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i określenie żądania.

3.

Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego na
zasadach ogólnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ” r.o.d.o.” informujemy, iż:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Administratorem danych osobowych jest: Moje Bambino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k. z siedzibą w Łodzi [93-428] przy ul. Granicznej 46 – Organizator Konkursu – w zakresie realizacji
Konkursu określonego niniejszym Regulaminem.
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: abi@mojebambino.pl
Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji warunków
Konkursu (kontakty handlowe, logistyczne, marketingowe, reklamacje).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji Konkursu.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do Organizatora Konkursu z prośbą o udzielenie informacji: abi@mojebambino.pl.
Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Skorzystanie z Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem,
że zmiany Regulaminu nie wpłyną na pogorszenie warunków ani sytuacji prawnej uczestników
Konkursu.
10. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie,
uprawnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
8.
9.

