
REGULAMIN KONKURSU 

 „Nauczyciel #SuperKoderów” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nauczyciel #SuperKoderów” i zwany jest w dalszej 
części regulaminu „Konkursem”. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i 
warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób 
informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z 
Konkursem. 

3. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie, 02-326, przy Al. 
Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, NIP 5213367997, REGON 140280040, zwana 
dalej “Organizatorem”. Współorganizatorem konkursu jest Think Global sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, 01-442, przy ul. Jana Brożka 4, KRS 0000295441, REGON 141127990, NIP 524 262 
44 39. 

4. Konkurs przeprowadzany jest drogą elektroniczną, a informacja o nim zostanie udostępniona 
za pośrednictwem mediów i internetu. 

§ 2 
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzenie filmu (nie dłuższego niż 120 sekund) 
przedstawiającego wypowiedź nauczyciela biorącego udział w programie #SuperKoderzy na 
temat korzyści edukacyjnych i pedagogicznych, jakie przyniósł jemu i jego uczniom udział w 
programie i w jaki sposób wykorzystuje wiedzę związaną ̨ z programowaniem na swoich 
zajęciach.  

2. Konkurs rozpoczyna się 25.02.2020 roku i kończy się 30.06.2020 roku o godz. 23:59:00. 
3. Ogłaszanie wyników i doręczenie nagród następują po zakończeniu Konkursu na zasadach 

wskazanych w § 5 Regulaminu. 

§ 3 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel, którego szkoła bierze lub brała udział w 

programie #SuperKoderzy Fundacji Orange. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. akceptacja Regulaminu Konkursu poprzez wpisanie w treści zgłoszenia oświadczenia 
„Zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść” 

b. uczestnictwo szkoły w Programie #SuperKoderzy w latach 2016-2020 
c. przesłanie zgłoszenia wraz z filmem oraz zgody na udostępnienie swojego wizerunku 

przedstawionego w filmie (Załącznik nr 1). 



4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

6. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie wiąże się z przekazaniem 
następujących danych osobowych Uczestnika Konkursu: 

a. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 
b. adres e-mail Uczestnika Konkursu 
c. dane adresowe do wysyłki nagród – w przypadku nagrodzenia w Konkursie 
d. numer telefonu – w przypadku nagrodzenia w Konkursie  

7. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia, wyraża zgodę na opublikowanie przesłanych przez 
niego materiałów (wraz z podaniem jego danych osobowych, jako autora materiałów) na stronie 
internetowej programu superkoderzy.pl na zasadzie otwartej licencji - Licencja Creaove 
Commons Uznanie autorstwa CC-BY Polska 3.0.  

Wszystkie utwory powinny być oznaczone stosowną klauzulą: [Tytuł lub opis utworu] jest 
dostępny na licencji Crea;ve Commons Uznanie autorstwa CC-BY 3.0 Polska. Pewne prawa 
zastrzeżone na rzecz [Programu #SuperKoderzy oraz nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. 
Utwór powstał w ramach Programu #SuperKoderzy, realizowanego przez Fundację Orange.  

§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu- Nauczyciel dokonuje zgłoszenia według wymogów zawartych w § 3.  
2. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że: 

a. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej  w czasie i co do terytorium 
licencji na publikację i rozpowszechnianie pracy na stronach internetowych 
związanych z Konkursem oraz jego Organizatorem, w mediach społecznościowych 
Organizatora; praca może być również publicznie wyświetlana i odtważana na 
różnego rodzaju wydarzeniach organizawanych przez Organizatora lub w których 
organizator bierze udział w szczególności na konferencjach i spotkaniach 
poświęconych tematyce działalności statutowej Organizatora. 

3. Organizator ma prawo do usunięcia ze zgłoszeń treści wulgarnych i zawierających obraźliwe 
elementy bez poinformowania o tym Uczestnika. 

4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności 
dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, wskutek wykorzystania przez 
Organizatora przekazanych mu prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest 
upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być 
wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej 
z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych. 

6. Każdy Uczestnik- Nauczyciel może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
7. Organizator powoła Komisję Konkursową. 
8. Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie cztery, których autorzy 

zostaną nagrodzeni. 



9. Komisja Konkursowa wybierze prace według następujących kryteriów: przekaz merytoryczny 
(dotyczący refleksji nauczyciela nad korzyściami płynącymi z uczestnictwa w programie 
#SuperKoderzy), pomysł i kreatywność, jakość wykonania. 

§ 5 

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Organizator Konkursu przewidział 4 nagrody dla Laureatów Konkursu w postaci kart 
podarunkowych w kwocie po 250 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych bruuo) 
każda. 

2. Jeśli tak wynika z przepisów prawa, do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w 
wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 
konkursie liczonemu od ubruuowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej 
nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, 
nie zostanie wypłacona zwycięzcy Konkursu, lecz pobrana przez Organizatora, przed 
wydaniem zwycięzcy nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej 
wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizyczny.  

3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 8 lipca 2020 r. 
4. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie Programu #SuperKoderzy 

www.superkoderzy.pl  
5. Organizator Konkursu skontaktuje się z Laureatami Konkursu poprzez e-mail i poprosi o dane 

adresowe do wysyłki nagrody oraz numer telefonu.  
6. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz. Nagroda zostanie 

doręczona Laureatowi w terminie 14 dni roboczych od dnia podania przez Laureata 
aktualnych danych do wysyłki nagrody. 

7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełniają któregokolwiek z warunków 
określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazali danych umożliwiających 
realizację prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji 
Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego Uczestnika 
Konkursu nieprawidłowych danych kontaktowych, adresu do wysyłki nagrody oraz innych 
danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych 
danych. 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, 
listem poleconym na adres Organizatora nie później niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu. 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (dane Uczestnika Konkursu, imię, 
nazwisko, adres email), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego 
sposobu jej rozpatrzenia. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a 
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany 



w zgłoszeniu adres e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja 
Konkursowa. 

§ 7 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Orange. 
2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail ww. osób będą przetwarzane 

w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w szczególności w 
celu kontaktu z Uczestnikiem Konkursu w celu powiadomienia go o zwycięstwie w Konkursie 
oraz w celu ustalenia sposobu przekazania nagród, jak również w celu rozpatrywania 
reklamacji dotyczących Konkursu. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują 
także adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu. W przypadku Uczestników, którzy 
otrzymali nagrodę dane osobowe tych osób będą przetwarzane w związku z koniecznością 
odprowadzenia przez Organizatora podatku od przyznanej nagrody w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów prawa.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu 
(art. 6 ust. 1 lit a) RODO)  

4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest ustalenie, dochodzenia lub obrona 
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków 
podatkowych, jakie spoczywają na Organizatorze, jako płatniku podatku dochodowego od 
osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizyczny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 
przez okres niezbędny do ustalenia zasad dotyczących wysyłki nagród i rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Okres przetwarzania danych 
osobowych Uczestników, którzy otrzymali nagrody w Konkursie wynika z obowiązujących w 
tym zakresie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji podatkowej.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w 
zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają Fundacji wsparcia w zakresie realizacji 
Konkursu tj. Think Global sp. z o.o. oraz podmioty, które administrują stroną internetową, na 
której przeprowadzany jest Konkurs, a także firmie kurierskiej, w celu wysyłki nagrody.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania wiąże się z 
niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu.  

9. Osoby, które podały swoje dane mają prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z 
ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie 
uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) 

10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest 
równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Konkursie. 

11. Osoby, które podały swoje dane mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



12. Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw osób, które dane przetwarza Fundacja 
można odnaleźć w Polityce Prywatności Fundacji Orange dostępnej tutaj: hups://
fundacja.orange.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci-fundacji-orange/ 

13. Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec osób, których dane przetwarza 
profilowania i nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.  

14. D a n e k o n t a k t o w e i n s p e k t o r a o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h s ą 
następujące: dpofundacja@orange.com 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu na stronie Programu 
superkoderzy.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook i poczty 
mailowej  

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika 
w stosunku, do którego powzięli podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest 
to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani 
poprzez stronę www.superkoderzy.pl 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników 
Konkursu oraz podmiotów trzecich. 

6. Regulamin oraz Konkurs podlegają prawu polskiemu. 
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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