
REGULAMIN KONKURSU

Nasza klasa czyta sobie 

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:


1. Regulamin – niniejszy Regulamin konkursu „Nasza klasa czyta sobie” określający zasady 
przeprowadzenia konkursu.


2. Organizator – Organizatorem konkursu „Nasza klasa czyta sobie” jest blog Juniorowo.pl, 
którego właścicielem jest Krzysztof Manthey prowadzący działalność gospodarczą 
Krzysztof Manthey Szkolenia zarejestrowaną pod adresem: ul. Nefrytowa 16 / 11, 05-500 
Piaseczno, zwany dalej „Organizatorem”, działający na zlecenie HarperCollins Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie; XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego, pod numerem KRS: 
0000124250, NIP: 5210080611.


3. Konkurs – konkurs „Nasza klasa czyta sobie” prowadzony przez Organizatora na 
zasadach określonych w Regulaminie.


4. Uczestnik Programu – uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele występujący w 
imieniu szkół podstawowych, zarówno publicznych jak i prywatnych, zwanych dalej 
„Szkołami”.


§2 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs zostanie ogłoszony na blogu Juniorowo.pl.

2. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu do dnia 24 lutego 2023 roku 

włącznie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród odbędzie się nie później niż 31 marca 

2023 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu. 

Wyniki zostaną podane na blogu juniorowo.pl oraz na fanpage Juniorowo na Facebooku.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przebiegu Konkursu. W takim 

przypadku poinformuje on o zmianie publikując informację na blogu Juniorowo.pl.

     


§4 ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe


a. Zadaniem Uczestników jest opisanie pomysłu, inicjatywy, praktyki mającej na celu 
rozbudzanie pasji czytelniczej i zamiłowania do książek u uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Opis może dotyczyć działań, które są realizowane, lub pomysłu, który 
jeszcze nie został zrealizowany.


b. Uczestnicy wysyłają krótki opis pomysłu/działań za pomocą formularza konkursowego 
dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/ZisPy81pXebcjpFH8 do dnia 24 lutego 
2023.


2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularza konkursowego dostępnego 
pod linkiem: https://forms.gle/ZisPy81pXebcjpFH8


3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza konkursowego, w 
tym:

a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

realizacji Konkursu;


http://juniorowo.pl


b. akceptacja Regulaminu;

c. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji przez Organizatora;

d. wyrażenie zgody na przekazanie danych adresowych wydawnictwu HarperCollins 

Polska w celu wysyłki nagród.

4. Spośród zgłoszeń zostaną wybrane:


a. 3, które zostaną nagrodzone zestawami książkowymi zawierającymi: 30 książek z serii 
„Czytam sobie”, 10 książek z pozostałej oferty HarperKids oraz gadżety czytelnicze;


b. 5, które zostaną wyróżnone zestawami książkowymi zawierającymi: 15 książek z serii 
„Czytam sobie”, 5 książek z pozostałej oferty HarperKids oraz gadżety czytelnicze.


5. Wyboru dokona Organizator. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna i nie podlega 
reklamacjom.


6. Wyboru książek oraz gadżetów czytelniczych, które znajdą się w zestawach nagród i 
wyróżnień dokona Wydawnictwo HarperCollins Polska.


7. Informacja o laureatach konkursu, w tym imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwa Szkoły, 
którą reprezentuje, zostanie opublikowana na blogu juniorowo.pl, oraz w mediach 
społecznościowych związanych z blogiem Juniorowo. Informacja może również zostać 
opublikowana na stronach internetowych Wydawnictwa HarperCollins Polska oraz w 
mediach społecznościowych z nimi powiązanych.


8. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw 
autorskich do opisanego pomysłu i/lub jest organizatorem opisanego działania i/lub jest 
upoważniony przez autora pomysłu/organizatora działania do zgłoszenia ich do 
konkursu.


9. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie pomysłu/
działania zgłoszonego do konkursu w publikacjach Organizatora oraz Wydawnictwa 
HarperCollins, w tym w publikacjach na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych.


§6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Krzysztof Manthey prowadzący 

działalność gospodarczą Krzysztof Manthey Szkolenia zarejestrowaną pod adresem: ul. 
Nefrytowa 16 / 11, 05-500 Piaseczno.


2. Dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym w celach kontaktowych, 
wyłonienia laureatów Konkursu i wysyłki nagród.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad realizacji Konkursu nienaruszających 

podstawowych zasad Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego 
niezależnych. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w 
terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W 
przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian w Regulaminie, Uczestnik ma 
prawo odstąpić od udziału w Konkursie.


2. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o swojej decyzji odstąpienia od 
udziału w Konkursie, wysyłając e-mail zawierający informację o decyzji oraz dane 
niezbędne do zidentyfikowania Uczestnika, na adres juniorowo@juniorowo.pl.


http://juniorowo.pl

