
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szkolenie Twoich Marzeń, Czyli W Jakim Zakresie Chce 
Się Rozwijać.” i jest zwany dalej: "Konkursem".  
2. Organizatorem Konkursu jest EURO-SZKOLENIA AGNIESZKA ZIENKIEWICZ  
3. Partnerami Konkursu jest portal wczesnoszkolni.pl 
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 10-17 kwietnia 2016r.  

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział 
w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.  
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedź na zadanie konkursowe, które brzmi „Wymyśl 
temat szkolenia dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego” którą udostępni pod postem 
konkursowym profilu wczesnoszkolni.pl 

§ 3 NAGRODY 
1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 10-17 kwietnia 2016 roku udzielą 
najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdy Uczestnik może podać tylko jedną 
odpowiedź. Za najciekawszą odpowiedź uważa się tą, która otrzyma największą ilość polubień.  
2. Nagrodami w konkursie są: 

1. Voucher na szkolenie we Wrocławiu (do wyboru): 
i. Stres w pracy nauczyciela, sposoby radzenia sobie ze stresem i zagrożeniem 

wypalenia zawodowego (termin: 07.05.2016) 
ii. Mowa i ruch – o wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci (termin: 04.06.2016) 

2. Fit ball i płyta z ćwiczeniami 
3. Torba sportowa 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 18 kwietnia 2016 roku. 
Nagrody zostaną rozdane trzem osobą, które zdobędą największą ilość polubień pod swoim 
komentarzem konkursowym. Trzy osoby, które uzyskają największą ilość polubień przy swoim wpisie 
zawierającym propozycję szkolenia otrzymają możliwość wyboru nagrody: 

1. Osoba która zdobędzie największą ilość polubień ma prawo wyboru nagrody 1, 2 lub 3. 
2. Uczestnik posiadający drugi co do liczby lajków komentarz, może wybrać spośród dwóch 

pozostałych nagród. 
3. Trzecia nagroda zostanie przydzielona trzeciej osobie. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook 
w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.  
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na 
wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia 
prawa do nagrody.  
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.  

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 



1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.  
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 
go na stronie www.wczesnoszkolni.pl 


