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1. DANE ORGANIZATORA I PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Organizatorem konkursu #OFFLINECHALLANGE #SP1OLESNICA jest Szkoła Podstawowa nr 1 

im.  Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt 

Oleśnickich w Oleśnicy zwani dalej „organizatorem” lub „SP1”.  

Konkurs nie jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd. 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia Konkursu w aktualnościach na FanPage 

SzkolaPodstawowa1Olesnica do 08 marca 2020 r., z tym, że: 

I etap – tj. realizacja wyzwania przez uczestników – do 03 marca 2020br. włącznie; 

II etap – oznaczenie relacji uczestników zakwalifikowanych do głosowania - 04 marca 2020 r.; 

III etap – głosowanie w mediach społecznościowych poprzez polubienie i komentowanie 

opublikowanych postów – od 04 marca do 10 marca 2020 r. włącznie. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 marca 2020r., a wyniki ogłoszone w aktualnościach na FanPage 

SzkolaPodstawowa1Olesnica oraz w aktualnościach na stronie https://sp1olesnica.edupage.org/  

3. OKREŚLENIE DOPUSZCZONYCH UCZESTNIKÓW  

Uczestnikami konkursu mogą być przedstawiciele rodzin dzieci i młodzież aktualnie uczęszczające 

do  SP1 jak również przedstawiciele rodzin pracowników szkoły.  

Publikacja postów na indywidualnych profilach społecznościowych uczestników konkursu 

z  oznaczeniami w treści posta #offlinechallange #sp1olesnica jest równoznaczne z przystąpieniem 

do  konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników 

regulaminu w całości. Uczestnicy zarówno zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak i  potwierdzają, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w 

konkursie. 

1. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE UCZESTNICTWA W 

KONKURSIE 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które: 

1. posiadają konto społecznościowe i ukończyły 13 lat; 

2. polubiły FanPage SzkolaPodstawowa1Olesnica; 

3. posiadają lub członek rodziny biorącej udział w konkursie posiada aktywne konto SP1 

w  serwisie e-oświata. 

Polityka Facebooka jest jasna – konto może założyć osoba, która ukończyła 13 lat. Do udziału 

zostaną więc dopuszczone posty pochodzące wyłącznie z „legalnych” kont społecznościowych.  

2. ZADANIE KONKURSOWE, ZASADY KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na odłączeniu się od sieci Internet, na wszystkich urządzeniach 

korzystających z sieci Internet, przez 24 h. W tym czasie obowiązuje absolutny zakaz 

korzystania z Internetu zarówno na komputerach, tabletach, telefonach, telewizorach 

i wszelkich innych urządzeniach, których usługi realizowane w sieci Internet. Nie korzystamy 
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z  komunikatorów np. Whatsup, Signal itp. Nie korzystamy z mediów społecznościowych np. 

Facebook, Instagram itp. Wyłączamy w smartfonach transmisję danych komórkowych i 

lokalizację. Wyłączamy sieć wifi w domu. Nie korzystamy z internetowych zasobów przez TV 

np. HBO GO, Netflix, Spotyfi, Tidal itp. 

2. W #offlinechallange #sp1olesnica można brać udział samodzielnie, ale możecie też podjąć 

to  wyzwanie ze swoimi rodzicami, rodzeństwem.  

3. Po wykonaniu zadania przez uczestników, zamieszczają oni na swoim profilu 

społecznościowym relację – podsumowanie wrażeń i doświadczeń z realizacji wyzwania, 

wniosków. 

4. Posty mogą mieć dowolną formę tj. opis wrażeń, nagranie filmowe, kolaż zdjęć z opisem. 

5. Żeby posty zostały odnalezione na Facebooku przez Komisję Konkursową muszą być 

otagowane hasłami: 

a.  #offlinechallange  

b. #sp1olesnica 

6. Uczestnicy konkursu mogą publikować wyłącznie treści swojego autorstwa.  

7. Posty i treści w nich zawarte nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, praw ani dóbr 

osobistych osób trzecich. 

3. KRYTERIA WYBORU ZWYC IĘZCÓW I SPOSÓB ICH OGŁASZANIA  

Komisja Konkursowa, składająca się z 2 wytypowanych przez Dyrekcje SP1 oraz 2 wytypowanych 

przez Przewodniczącego Rady Rodziców członków Rady, wybiera na II etapie maksymalnie 10 

postów, które zostaną oznaczone na FanPage SzkolaPodstawowa1Olesnica 

Zwycięzca konkursu wytypowany zostanie na podstawie ilości polubieni posta oznaczonego przez 

SP1  na FanPage SzkolaPodstawowa1Olesnica przy czym: 

1. ikonki „wrr”, „przykro mi” nie są podliczane 

2. ikonka „lubię to”, „hahaha” – liczona jest jak 1 pkt 

3. ikonka „super”, „wow” – liczona jest jak 2 pkt 

4. komentarz – liczony jest jak 3 pkt 

Laureaci konkursu po podsumowaniu i rozstrzygnięciu konkursu, by uniknąć sytuacji, iż konkurs wygra 

uczestnik i jego rodzina aktualnie nie korzystająca z oferty edukacyjnej szkoły, zostaną 

poinformowany o tym fakcie poprzez konto w serwisie e-oświata. 

Przed ogłoszeniem wyniku konkursu za pośrednictwem konta w serwisie e-oświata, Komisja 

Konkursowa poprosi wytypowane przez Komisję osoby o zgody na publikację ich wypowiedzi 

i wizerunków w formie upublicznionej na ich profilach społecznościowych. Publikacja treści będzie 

miała miejsce zarówno na FanPage SzkolaPodstawowa1Olesnica, jak i na stronie internetowej 

https://sp1olesnica.edupage.org oraz w serwisach podmiotów trzecich wyłącznie w celu  

poinformowania o wynikach konkursu, promocji postawy zdroworozsądkowego korzystania 

z  dobrodziejstw społeczeństwa cyfrowego oraz promocji działalności szkoły. 

5. NAGRODY I SPOSÓB ODB IORU 

Nagroda w postaci biletów wstępu na jedno z wydarzeń kulturalnych odbywających się w Oleśnicy, 

dla  zwycięzcy i członków jego rodziny, ufundowane są przez Radę Rodziców. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.  

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego 

zainteresowania Konkursem.  

https://sp1olesnica.edupage.org/
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PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne 

i  nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, zdjęciach, 

w  tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 

określony w Regulaminie.  

Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów/zdjęć zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów/zdjęć 

na stronie internetowej SP1 oraz inne przypadki publicznego udostępniania wskazane w oświadczeniu 

zgody na  udostępnienie danych osobowych, wizerunków i treści opublikowanych na profilach 

społecznościowych uczestników. 

REKLAMACJE I ZASADY POSTĘPOWANIA 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do organizatora na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich w 

Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul.  Armii Krajowej 47 z dopiskiem #offlinechallange #sp1olesnica lub na 

adres e-mail: sekretariat@sp1.zosolesnica.pl w terminie do dnia 18 marca 2020 roku. Odpowiedź 

na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres wskazany w 

piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację. 

Negatywne rozpatrzenie reklamacji ani nie złożenie reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia 

roszczeń na zasadach ogólnych - w tym w drodze postępowania sądowego. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOW YCH W ZWIĄZKU Z 

KONKURSEM 

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest: 

Szkoła Podstawowa nr  1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, dalej SP1. 

Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”) pełnią 

funkcję Współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby kampanii promującej 

działalność SP1. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Facebook Ireland Ltd. 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem 

ochrony danych na adres e-mail k.lisiecki@sp1.zosolesnica.pl  

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym 

wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe 

zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający 

na  zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym 

ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. 

Wizerunek Uczestników Konkursu wraz z identyfikatorem w serwisie Facebook będzie przetwarzany 

przez Organizatorów w celu publikacji wyników konkursu na zasadach określonych w odrębnie 

wyrażonej zgodzie (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim 

identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach FanPage SP1 przez czas 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. 

Oznaczenie posta Uczestnika Konkursu i informacje o nim mogą zostać usunięte z FanPage SP1 

w każdym czasie jeżeli treść posta na profilu Uczestnika Konkursu będzie sprzeczna z warunkami 

określonymi w  niniejszym Regulaminie - w takim przypadku informacje z posta wraz z identyfikatorem 

będą przetwarzane do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu. 

Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. 

Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku 

z  przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) 

- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy 

może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że 

przetwarzanie jego danych narusza prawo. 

Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne 

do  udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne 

do  doręczenia nagrody. 

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ 

ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK 

Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby firmy Facebook Ireland Ltd. Można znaleźć 

pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy  

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 
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