
KONKURS pt. PRZEDSZKOLANKOWY KONKURS FOTO 

organizowany przez blog Przedszkolankowo.pl 

 

1. Organizator: 

• Administratorzy Przedszkolankowo.pl : http://przedszkolankowo.pl/ 

 

2. Nagroda: 

• Nagroda rzeczowa w postaci: zestawu pomocy dydaktycznych 

opracowanych przez Przedszkolankowo.pl 

• Kubek Przedszkolankowo.pl 

 

3. Sponsor: 

• Sponsorem nagrody jest Predszkolankowo.pl 

 

4. Przedmiot konkursu: 

• Konkurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego; 

• Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia sali przedszkolnej, na którym 

widać przedszkolankowe pomoce, które można pobrać ze strony 

https://przedszkolankowo.pl/  np. plansze, etykiety, znaczki itd. 

• Umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod konkursowym postem na 

grupie FB Przedszkolankowo.pl 

(https://www.facebook.com/groups/1191260454260520/ ) 

 

5. Obowiązujące terminy: 

• Zdjęcia należy opublikować w komentarzu do 31.08.2018. 

• Wyniki konkursu: 01.09.2018 (ogłoszone na facebookowej stronie 

organizatora i na blogu) 

 

6. Wysyłka nagrody: 

• za pośrednictwem kuriera, po otrzymaniu niezbędnych informacji od 

osoby, która wygra. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

• Organizatorzy spośród zdjęć umieszczonych w komentarzu pod 

konkursowym postem wyłonią zwycięzcę. 

• Decyzja jury (Organizatorów konkursu – Administratorzy 

Przedszkolankowo.pl) jest ostateczna. 

• Kryteria oceny prac: estetyka wykonanych zdjęć, twórcze podejście 

do tematu konkursu, jakość prezentowanej aranżacji. 

http://przedszkolankowo.pl/
https://przedszkolankowo.pl/
https://www.facebook.com/groups/1191260454260520/


• Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 

jego imienia i nazwiska (nazwy użytkownika) jako zwycięzcy nagrody 

na stronie FB 

https://www.facebook.com/groups/1191260454260520/ oraz blogu 

https://przedszkolankowo.pl/ . 

• Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody jest przesłanie przez 

Uczestnika po ogłoszeniu wyników prywatnej wiadomości do 

Organizatora (Administratora) z adresem do wysyłki Nagrody w 

terminie 7 dni od opublikowania danych zwycięzcy na stronie FB i 

blogu. Dodatkowo Organizator wyślę wiadomość prywatną do 

zwycięzcy o wygranej. Nieprzekazanie adresu do wysyłki w wyżej 

wymienionym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się 

Nagrody. 

• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

• Uczestnik, który publikuje pod postem Konkursowym materiały 

zawierające wizerunki osób, wraz z publikacją zapewnia, że 

dysponuje zgodą tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku 

(lub zgodą rodziców/opiekunów w przypadku publikacji wizerunku 

dzieci). 

• Konkurs kierowany jest do osób będących aktywnymi członkami 

grupy lub subskrybentami facebookowej strony organizatorów 

konkursu. 

• Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik 

wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na 

potrzeby organizacji Konkursu danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy także adresu do wysyłki 

Nagrody. 

• Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu – opublikowanie 

zwycięskiego zdjęcia oraz imienia, nazwiska lub nazwy użytkownika, 

który jest autorem zwycięskiego zdjęcia oraz przesłanie nagrody na 

wskazany adres. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych 

Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić 

wymogów prawnych. W tym przypadku za realizację umowy uznaje 

się wysłanie Nagrody. 

• Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za 

przebieg Konkursu. 

https://www.facebook.com/groups/1191260454260520/
https://przedszkolankowo.pl/


• Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany. 

 


