REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO
„CASH LAJF BALANS”
PROWADZONEGO W RAMACH KAMPANII
„CASH LAJF BALANS”
I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE
Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady Konkursu, którego aktualna treść jest
na Stronie Internetowej kampanii edukacyjnej „Cash Lajf Balans” pod adresem:
www.cashlajfbalans.pl.
Kampania - kampania edukacyjna „Cash Lajf Balans”, której celem jest przekazanie wiedzy
na temat rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej, a także kształtowanie
przedsiębiorczych podstaw wśród młodzieży. Elementami Kampanii są: Cykl ośmiu filmów
edukacyjnych umieszczonych na kanale YouTube, Konkurs, Strona Internetowa oraz
Aplikacja. Kampania finansowana jest z Funduszy Europejskich – Programu Polska
Wschodnia.
Strona Internetowa – dedykowana Kampanii strona internetowa znajdująca się pod adresem
www.cashlajfbalans.pl, za pośrednictwem której realizowany jest Konkurs. Na stronie
zamieszczony jest m.in. niniejszy Regulamin, formularze rejestracyjne dla Uczestników
Konkursu , formularze zgłoszeniowe dla Prac Konkursowych.
Fundator - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, będący przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 Kodeksu
cywilnego oraz finansującym ww. nagrody.
Aplikacja – gra edukacyjna „Cash Lajf Balans”, w postaci aplikacji na urządzenia mobilne z
systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępna w sklepach Google Play i App Store
Organizator - spółka cywilna pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej z siedzibą w
Warszawie przy ul. Filtrowej 75 lok. 22, kod 02-032, NIP 1132436410, REGON 015550878,
zajmująca się organizacją i realizacją Konkursu, na zlecenie Fundatora, odpowiedzialna
także za prowadzenie Sekretariatu Konkursu.
Partner - GERERE FUN FOR GOOD SIADKOWSKI I JESKA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Filtrowa nr 75 lok. 19, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000646436, posiadająca
REGON nr 365848138 oraz NIP nr 7010631668, współpracująca z Fundatorem oraz
Organizatorem w zakresie przeprowadzenia Konkursu oraz Kampanii.

Konkurs - wieloetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, pod nazwą „CashLajfBalans”, składające się z
poszczególnych Zadań Konkursowych, oparte na współzawodnictwie w ramach jednej lub
większej liczby Zadań Konkursowych, w ramach którego wybrani zostaną Zwycięzcy
Konkursu, a w związku z tym przyznane nagrody dla Zwycięzców Konkursu.
Polska Wschodnia – pięć województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie),
objętych
Programem
Polska
Wschodnia
2014-2020,
współfinansowanym z Funduszy Unii Europejskiej.
Sekretariat Konkursu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji
Konkursu, prowadzone pod adresem: ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa, e-mail:
kontakt@cashlajfbalans.pl. Sekretariat funkcjonuje w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku
do piątku w dni robocze w trakcie trwania Kampanii.
Szkoła - placówka publiczna lub niepubliczna z obszaru Polski Wschodniej, zajmująca się
kształceniem młodzieży na poziomie ponadpodstawowym (młodzież w wieku od 15 do 19
lat).
Uczestnik Konkursu - oznacza Ucznia, Nauczyciela lub Głosującego.
Uczeń - oznacza ucznia danej Szkoły, który pozytywnie zakończył procedurę rejestracji konta
Ucznia, a także spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie.
Nauczyciel - dyrektor szkoły/pedagog/nauczyciel, reprezentujący jedną ze Szkół, który
zakończył pozytywnie procedurę rejestracji konta przeznaczonego dla Nauczyciela, a także
spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie.
Głosujący - oznacza osobę fizyczną, która zakończyła pozytywnie procedurę rejestracji konta
Głosującego, a tym samym uzyskała uprawnienie do głosowania w ramach Konkursu lub
poszczególnych Zadań Konkursowych. Głosujących nie dotyczy ograniczenie pochodzenia z
obszaru Polski Wschodniej.
Praca Konkursowa - oznacza pracę stanowiącą zrealizowanie zadania określonego przez
Zadanie Konkursowe, przygotowaną i zgłoszoną za pośrednictwem konta Ucznia lub konta
Nauczyciela.
Nagrody – nagrody rzeczowe przekazane Zwycięzcom Konkursu, przy czym Organizator
przewiduje odpowiednio nagrody dla Uczniów oraz Szkół, których reprezentantami są
Nauczyciele.
II. OGÓLNE ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Nauczycieli oraz Uczniów ze Szkół, tj.
placówek publicznych lub niepublicznych z obszaru Polski Wschodniej, zajmujących się
kształceniem młodzieży na poziomie ponadpodstawowym (młodzież w wieku od 15 do 19
lat) (zgodnie z definicją Szkoły zawartą w pkt I Regulaminu).
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.03.2020 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 15 maja
2020 r. o godzinie 15:00, przy czym nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników ostatniego
z Zadań Konkursowych (zdefiniowane poniżej). Organizator zastrzega sobie zmianę
rozpoczęcia lub zakończenia Konkursu lub poszczególnych Zadań Konkursowych
(zdefiniowanych poniżej).

3. Konkurs podzielony jest na etapy, tj. zadania konkursowe („Zadanie Konkursowe”), przy
czym liczba Zadań Konkursowych w Konkursie zostanie określona przez Organizatora
(jeden lub większa liczba Zadań Konkursowych).
4. Zadania Konkursowe realizowane będą w zakresie następujących kategoriach
tematycznych: „Biznes XXI wieku”, „Zmonetyzuj swoje pasje”, „Dostępne wsparcie
biznesowe” oraz „Co przed startem”.
5. Kolejne Zadania Konkursowe zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie
Internetowej. Za każdym razem Organizator określi podstawowe zasady oraz warunki
uczestnictwa w danym Zadaniu Konkursowym, a także inne istotne elementy Zadania
Konkursowego (np. czas trwania, nagrody, opis, warunki realizacji). W zakresie
nieuregulowanym opisem danego Zadania Konkursowego znajdą zastosowanie zasady
określone w niniejszym Regulaminie.
6. Każde Zadanie Konkursowe zawierać będzie:
(i)
zadanie dla Szkoły - Praca Konkursowa zgłaszana jest za pośrednictwem konta
Nauczyciela; Zadanie Konkursowe jest realizowane przez Uczniów oraz
Nauczycieli z danej Szkoły; w ramach danego Zadania Konkursowego w ramach
danego konta Nauczyciela może być zgłoszona wyłącznie jedna Praca
Konkursowa w kategorii „Szkoła”; zgłoszenie danej Pracy Konkursowej za
pośrednictwem konta Nauczyciela wyklucza możliwość ponownego zgłoszenia tej
samej Pracy Konkursowej za pośrednictwem innego konta Nauczyciela lub konta
Ucznia; w ramach danego Zadania Konkursowego zgłoszenia może dokonać
dowolna liczba Nauczycieli z danej Szkoły oraz
(ii)
zadanie dla Ucznia - Praca Konkursowa zgłaszana jest za pośrednictwem konta
Ucznia; Zadanie Konkursowe jest realizowane przez Ucznia lub Uczniów; w
ramach danego Zadania Konkursowego w ramach danego konta Ucznia może być
zgłoszona wyłącznie jedna Praca Konkursowa w kategorii „Uczeń”; zgłoszenie
danej Pracy Konkursowej za pośrednictwem konta Ucznia wyklucza możliwość
ponownego zgłoszenia tej samej Pracy Konkursowej za pośrednictwem innego
konta Ucznia lub konta Nauczyciela; Nauczyciel nie może realizować zadania
przeznaczonego dla Ucznia; w ramach danego Zadania Konkursowego zgłoszenia
może dokonać dowolna liczba Uczniów z danej Szkoły.
7. O ile treść Regulaminu lub danego Zadania Konkursowego nie stanowi inaczej, Uczeń lub
Nauczyciel może wziąć udział w dowolnej liczbie Zadań Konkursowych. Głosujący nie jest
uprawniony do opracowania ani zgłoszenia Pracy Konkursowej, a jedynie do głosowania
na Prace Konkursowe, na warunkach oraz zasadach szczegółowo określonych w
Regulaminie.
8. Zadania Konkursowe będą polegać na:
(i) stworzeniu filmiku (nagrania), o długości łącznej do 3 (trzech) minut, związanego z
jednym z tematów, o którym mowa w ust. 4 powyżej („Praca Konkursowa”), ,
(ii) umieszczeniu (opublikowaniu) Pracy Konkursowej na portalu YouTube,
(iii) umieszczeniu linku do opublikowanej
Pracy Konkursowego na koncie
Ucznia/Nauczyciela i/lub w miejscu wskazanym na Stronie Internetowej (zgłoszenie).
9. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie wynikającym z danego Zadania Konkursowego
zostaną odrzucone.
10. Zgłoszona Praca Konkursowa podlegać będzie weryfikacji przez Organizatora odnośnie
do tego, czy spełnia wymagania formalne przewidziane dla Pracy Konkursowej (określone

w pkt II.8 Regulaminu oraz w treści Zadania Konkursowego) oraz pozostaje zgodna
z Regulaminem. Weryfikacja zgłoszonych Prac Konkursowych trwa do 3 dni roboczych
od następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym doszło do umieszczenia
linku do opublikowanego Zgłoszenia Konkursowego na koncie Ucznia/Nauczyciela i/lub
w miejscu wskazanym na Stronie Internetowej (zgłoszenie). Organizator o wynikach
weryfikacji (negatywnej lub pozytywnej) powiadomi Uczestnika Konkursu na adres e-mail
podany w zgłoszeniu.
11. Weryfikacja pozytywna oznacza, iż Praca Konkursowa zostanie dopuszczona do udziału
w Konkursie (w tym poddana pod głosowanie).
12. Weryfikacja negatywna oznacza, iż Praca Konkursowa zostaje wykluczona, a tym samym
nie weźmie udziału w Konkursie (w tym nie zostanie poddana pod głosowanie). W każdym
przypadku weryfikacji negatywnej zgłoszonej Pracy Konkursowej, dany Uczeń lub
Nauczyciel, który zgłosił taką Pracę Konkursową może zgłosić kolejną Pracę Konkursową
w ramach tego samego Zadania Konkursowego (np. nowej lub poprawionej).
13. Organizator może dokonać zmiany weryfikacji z pozytywnej na negatywną, w tym
wykluczyć Pracę Konkursową z Konkursu, jeśli ustali, iż doszło do naruszenia Regulaminu
(np. Praca Konkursowa narusza prawa osób trzecich), lub w sytuacji, gdy Praca
Konkursowa:
(i) zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do
nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne lub pornograficzne,
propagujące przemoc,
(ii) zawiera treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności,
rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania,
orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
(iii) zawiera treści niezgodne z prawem,
(iv) zawiera treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem,
naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre
imię, wizerunek lub
(v) narusza dobre obyczaje.
14. Jeden Uczeń/ Nauczyciel, w odniesieniu do danego Zadania Konkursowego, może
zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową (odpowiednio w kategorii dla Ucznia/dla
Szkoły). Zgłoszona Praca może zostać usunięta i zastąpiona inną Pracą. W przypadku
naruszenia postanowień Regulaminu Konkursu zgłoszenie Pracy Konkursowej zostanie
odrzucone.
15. Zgłaszający Pracę Konkursową (odpowiednio Uczeń lub Nauczyciel) obowiązany jest do
posiadania lub samodzielnego założenia oraz utrzymania konta w serwisie YouTube, w
ramach którego opublikuje (udostępni) Pracę Konkursową. Warunkiem udziału w danym
Zadaniu Konkursowym jest dostępność Pracy Konkursowej na serwisie YouTube, pod
linkiem zgłoszonym w ramach konta Ucznia/Nauczyciela o, przez cały okres trwania
Zadania Konkursowego, w ramach którego zgłoszona została Praca Konkursowa. W
przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Zgłaszającego (np. usunięcie konta YouTube,
usunięcie Pracy Konkursowej z konta YouTube) lub z innych przyczyn (np. zgłoszenie
naruszenia praw autorskich na serwisie YouTube przez osobę trzecią) dana Praca
Konkursowa przestanie być dostępna w serwisie YouTube pod linkiem, który został
zgłoszony w ramach konta Ucznia/Nauczyciela, powyższe równoznaczne jest

z wykluczeniem takiej Pracy Konkursowej z uczestnictwa w danym Zadaniu
Konkursowym.
16. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
17. Uczestnik Konkursu może, w każdej chwili, zrezygnować z udziału w Konkursie lub udziału
w danym Zadaniu Konkursowym, bez obowiązku podawania przyczyn, przy czym:
(i)
Rezygnację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, z adresu
podanego podczas rejestracji, na adres e-mail Sekretariatu Konkursu. Za
rezygnację z udziału w danym Zadaniu Konkursowym uznaje się także usunięcie
Pracy Konkursowej z serwisu YouTube, bądź z konta na Stronie Internetowej,
(ii)
Skutkiem rezygnacji jest to, że określony Uczestnik Konkursu nie bierze udziału w
dalszej części Konkursu (jeśli rezygnacja objęła cały Konkurs) lub w danym
Zadaniu Konkursowym (jeśli rezygnacja objęła dane Zadanie Konkursowe). W
przypadku, gdy rezygnacja Uczestnika Konkursu obejmuje dane Zadanie
Konkursowe, zgłoszona przez niego Praca Konkursowa w ramach tego Zadania
Konkursowego ulega wycofaniu z Konkursu oraz spod głosowania. W przypadku,
gdy rezygnacja Uczestnika Konkursu obejmuje cały Konkurs, wszystkie zgłoszone
przez niego Prace Konkursowe ulegają wycofaniu z Konkursu oraz spod
głosowania, z wyjątkiem tych Zadań Konkursowych, w których został laureatem.
Rezygnacja przez Uczestnika Konkursu z udziału w całym Konkursie skutkować
będzie niezwłocznym usunięciem przez Organizatora konta takiego Uczestnika
Konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia
Organizatorowi rezygnacji przez Uczestnika Konkursu w trybie określonym
powyżej.
III. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. W ramach prowadzonego Konkursu wprowadzone zostały 3 (trzy) rodzaje kont dla
Uczestników Konkursu:
(i)
konto przeznaczone dla Nauczyciela (dalej „Konto Nauczyciela”),
(ii)
konto przeznaczone dla Ucznia (dalej „Konto Ucznia”)
(iii) konto przeznaczone dla Głosującego (dalej „Konto Głosującego”).
2. Nauczyciel może założyć tylko jedno Konto Nauczyciela, a jednocześnie nie może
zakładać Konta Ucznia ani Konta Głosującego. Uczeń może założyć tylko jedno Konto
Ucznia, a jednocześnie nie może zakładać Konta Nauczyciela ani Konta Głosującego.
Głosujący może założyć tylko jedno Konto Głosującego, a tym samym nie może zakładać
Konta Nauczyciela ani Konta Ucznia. Naruszenie powyższego skutkuje wykluczeniem
danego Uczestnika Konkursu z Konkursu we wszystkich kategoriach (np. jeśli Nauczyciel
założy jednocześnie Konto Głosującego, zostanie wykluczony z Konkursu zarówno jako
Nauczyciel, jak też Głosujący).
3. Konto Nauczyciela umożliwia zgłaszanie Prac Konkursowych w kategorii przeznaczonej
dla Szkoły, a także głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone przez Nauczycieli oraz
Uczniów (Nauczyciel może głosować na każdą Pracę Konkursową, w tym zgłoszoną przez
Szkołę za pośrednictwem jego Konta Nauczyciela).
4. Konto Ucznia umożliwia zgłaszanie Prac Konkursowych w kategorii przeznaczonej dla
Ucznia, a także głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone przez Nauczycieli oraz
Uczniów (Uczeń może głosować na każdą Pracę Konkursową).

5. Konto Głosującego umożliwia głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone przez
Nauczycieli oraz Uczniów (Głosujący może głosować na każdą Pracę Konkursową).
6. Konto nie może być odstępowane ani udostępniane osobom trzecim, a może być
wykorzystywane wyłącznie przez osobę, która dokonała rejestracji takiego konta. W
przypadku wykluczenia z Konkursu, Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do
rejestracji kolejnego konta Uczestnika Konkursu.
7. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konkursu jest zakończenie pozytywne
rejestracji na Stronie Internetowej odpowiednio - dla Nauczyciela - Konta Nauczyciela, dla
Ucznia - Konta Ucznia, zaś dla Głosującego - Konta Głosującego.
8. W przypadku Uczniów, którzy nie ukończyli 16 lat, ich opiekun prawny po zapoznaniu się
z treścią Regulaminu oraz treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokonuje
ich akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
Zakończenie rejestracji Ucznia, który nie ukończył 16 lat, jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, iż opiekun prawny takiego Ucznia zaakceptował niniejszy Regulamin, jak
też w imieniu takiego Ucznia wyraził zgody niezbędne do udziału w Konkursie, w tym w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku Głosujących, którzy nie ukończyli 16 lat, ich opiekun prawny po zapoznaniu
się z treścią Regulaminu oraz treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych,
dokonuje ich akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
rejestracyjnym. Zakończenie rejestracji Głosującego, który nie ukończył 16 lat, jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż opiekun prawny takiego Głosującego
zaakceptował niniejszy Regulamin, jak też w imieniu takiego Głosującego wyraził zgody
niezbędne do udziału w Konkursie, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych.
10. Nauczyciel dokonuje rejestracji w formularzu rejestracyjnym przeznaczonym dla Konta
Nauczyciela, co wymaga:
(i) podania pełnych oraz prawdziwych danych: nick, imię i nazwisko, nazwę szkoły,
województwo, adres e-mail, telefon, adres szkoły,
(ii) akceptacji Regulaminu poprzez oznaczenie aktywnego okienka akceptacji treści
Regulaminu (wraz ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania),
(iii) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu
rejestracyjnym poprzez oznaczenie aktywnego okienka wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych (treść zgody oraz klauzula informacyjna
udostępniona jest przy formularzu rejestracyjnym). Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz udzielenie innych zgód jest dobrowolne,
jednakże odmowa udzielenia zgody, jej wycofanie lub ograniczenie może skutkować
uniemożliwieniem udziału w Konkursie lub ograniczeniem możliwości udziału
w Konkursie (jak też wykluczeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z
Konta Nauczyciela).
(iv) udzielenia Fundatorowi, na czas nieokreślony, oraz Organizatorowi, na czas trwania
Kampanii oraz po jej zakończeniu – do dnia 31 sierpnia 2021 roku , nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej, bez
ograniczeń co do terytorium, na warunkach określonych w pkt III. 16 i 17 Regulaminu.
11. Uczeń dokonuje rejestracji w formularzu rejestracyjnym przeznaczonym dla Konta Ucznia,
co wymaga:

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

podania pełnych oraz prawdziwych danych wymaganych przez formularz
rejestracyjny, tj. nick, imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, województwo,
numer oddziału (klasę), adres e-mail, telefon ,
akceptacji Regulaminu poprzez oznaczenie aktywnego okienka akceptacji treści
Regulaminu (wraz ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania),
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w
formularzu rejestracyjnym poprzez oznaczenie aktywnego okienka wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych (treść zgody oraz klauzula
informacyjna udostępniona jest przy formularzu rejestracyjnym). Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz innych zgód jest dobrowolne,
jednakże odmowa udzielenia zgody, jej wycofanie lub ograniczenie, a także brak
zgody opiekuna prawnego (dla Uczniów poniżej 16 roku życia), może skutkować
uniemożliwieniem udziału w Konkursie lub ograniczeniem możliwości udziału w
Konkursie (jak też wykluczeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z
Konta Ucznia).
udzielenia Fundatorowi, na czas nieokreślony, oraz Organizatorowi, na czas
trwania Kampanii oraz po jej zakończeniu – do dnia 31 sierpnia 2021 r. ,
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej Pracy
Konkursowej, bez ograniczeń co do terytorium na warunkach określonych w pkt
III. 16 i 17 Regulaminu.

12. Głosujący dokonuje rejestracji w formularzu rejestracyjnym przeznaczonym dla Konta
Głosującego, co wymaga:
(i)
podania pełnych oraz prawdziwych danych wymaganych przez formularz
rejestracyjny, tj. adres e-mail, numer telefonu komórkowego (logowanie do konta
Głosującego następować będzie za pomocą wybranego przez Głosującego loginu
i hasła do Konta Głosującego, zaś poprzez wskazany numer telefonu nastąpi
weryfikacja Głosującego w toku procesu rejestracji)
(ii)
akceptacji Regulaminu poprzez oznaczenia aktywnego okienka akceptacji treści
Regulaminu (wraz ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania),
(iii)
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu
rejestracyjnym poprzez oznaczenia aktywnego okienka wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych (treść zgody oraz klauzula informacyjna
udostępniona jest przy formularzu rejestracyjnym). Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz innych zgód jest dobrowolne, jednakże
odmowa udzielenia zgody, jej wycofanie lub ograniczenie, a także brak zgody
opiekuna prawnego (dla Głosującego poniżej 16 roku życia), może skutkować
uniemożliwieniem udziału w Konkursie lub ograniczeniem możliwości udziału w
Konkursie (jak też wykluczeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z
Konta Głosującego).
13. Formularze rejestracyjne uważa się za przesłane w chwili ich zarejestrowania na serwerze,
na którym znajduje się Strona Internetowa. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma
potwierdzenie rejestracji w postaci komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej
oraz poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail podany przy rejestracji).
14. Rejestracje dokonane po zakończeniu Konkursu pozostają bezskuteczne.

15. Uczestnik Konkursu zostaje wykluczony z Konkursu w przypadku:
(i)
utraty odpowiednio w toku Konkursu statusu Nauczyciela lub Ucznia,
(ii)
naruszenia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień
Regulaminu.
Wykluczenie z Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu nie może brać udziału w
Konkursie (w tym w Zadaniach Konkursowych), zaś jego konto zostaje usunięte wraz ze
zgłoszonymi przez niego Pracami Konkursowymi.
16. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń,
iż:
(i)
współtwórcą zgłoszonej Pracy Konkursowej jest dany Uczestnik Konkursu (z tym
zastrzeżeniem, iż Regulamin dopuszcza pomoc/wsparcie Nauczyciela lub
Uczniów z danej Szkoły, zaś w takim przypadku zgłaszający Pracę Konkursową
oświadcza, iż przed zgłoszeniem uzyskał od takich osób prawa oraz zgody
niezbędne do złożenia oświadczeń oraz udzielenia praw objętych w zakresie
objętym Regulaminem, w tym w zakresie niniejszego ust. 16),
(ii)
Uczestnikowi Konkursu przysługują majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej
Pracy Konkursowej oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do zgłoszonej Pracy Konkursowej,
(iii)
zgłoszona Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej,
wizerunku, dóbr osobistych i innych praw i dóbr prawnie chronionych,
(iv)
w przypadku, gdy zgłoszona Praca Konkursowa zawiera wizerunki osób trzecich,
uzyskana została zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku przez
Organizatora i Fundatora nagród, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z Regulaminem oraz na cele promocyjne, a w szczególności w relacjach
prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, a
także w komunikacji wewnętrznej Organizatora i Fundatora nagród, bez
ograniczenia czasowego (także po zakończeniu Konkursu) i terytorialnego oraz
działając z wyraźnego upoważnienia tych osób lub ich opiekunów prawnych
udziela w tym zakresie Organizatorowi i Fundatorom nagród nieodpłatnie zgody
na rozpowszechnianie ich wizerunków albo oświadcza, że zgoda tych osób nie
jest zgodnie z przepisami prawa wymagana (zgoda obejmuje uprawnienie do
udzielania dalszych upoważnień w ww. zakresie),
(v)
w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi roszczeń
przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw, niezwłocznie po
zawiadomieniu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz
Fundatora nagród ze zobowiązań wynikających z tych roszczeń, a w przypadku
sporu sądowego, zobowiązuje się wstąpić do tego sporu w miejsce lub po stronie
Organizatora lub Fundatora nagród, jeśli jest to dopuszczalne przez obowiązujące
przepisy prawa,
(vi)
jeśli do którejkolwiek z czynności objętych Konkursem, w tym dokonania
Zgłoszenia Konkursowego, wymagana była zgoda opiekuna prawnego, taka
została uzyskana oraz udokumentowana przez Uczestnika Konkursu.
17. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w zakresie w jakim zgłoszona przez niego Praca
Konkursowa stanowi utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90,

poz. 631, z późn. zm.), z momentem przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela
Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodwoływalnej licencji niewyłącznej (z prawem do
udzielania dalszych sub-licencji), bez prawa do wynagrodzenia, na korzystanie ze
Zgłoszenia Konkursowego, lub z jego fragmentów oraz prawo do udzielania zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego bez ograniczeń
terytorialnych (na terytorium całego świata) na wszystkich znanych polach eksploatacji w
chwili przesłania Zgłoszenia Konkursowego (Regulamin dopuszcza pomoc/wsparcie
Nauczyciela lub Uczniów z danej Szkoły, zaś w takim przypadku zgłaszający Pracę
Konkursową oświadcza, iż przed zgłoszeniem uzyskał od takich osób prawa oraz zgody
niezbędne do złożenia oświadczeń oraz udzielenia praw objętych w zakresie objętym
Regulaminem, w tym w zakresie niniejszego ust. 16), a w szczególności na takich jak:
(i)
utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką
cyfrową,
(ii)
wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa
formach,
(iii)
wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych
(np. reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały
okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych,
poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej,
oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
(iv)
rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych
egzemplarzy,
(v)
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w
szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej,
magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
(vi)
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową,
techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
(vii)
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
(viii) wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych,
(ix)
wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe,
(x)
publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za
pośrednictwem sieci Internet.
18. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jeśli udzielenie licencji, o której mowa w pkt III. 11 (iv)
mogło nastąpić wyłącznie przez opiekuna prawnego lub za zgodą opiekuna prawnego,
taki opiekun prawny złożył oświadczenie o udzieleniu licencji lub wyrażeniu zgody, co
zostało przez Uczestnika Konkursu udokumentowane. Udzielenie licencji przez
Uczestników Konkursu następuje każdorazowo bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

19. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz Fundatora
autorskich praw osobistych, w szczególności:
(i) decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej w całości lub w
części, bądź ich nieudostępnianiu,
(ii) rozpowszechniania Pracy Konkursowej w całości lub części z pominięciem
autorstwa lub wyłącznie z oznaczeniem Organizatora lub Fundatora.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Ocena Prac Konkursowych zgłoszonych w ramach Zadań Konkursowych dotyczy
wyłącznie Prac Konkursowych, które przeszły pozytywną weryfikację, o której mowa w
pkt II.10 Regulaminu Konkursu.
2. Ocena Prac Konkursowych odbywa się poprzez głosowanie, które będzie prowadzone
odrębnie w odniesieniu do każdego Zadania Konkursowego.
3. Głosowanie będzie prowadzone w ramach danego Zadania Konkursowego odrębnie dla
Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczniów w kategorii Uczeń oraz Prac
Konkursowych zgłaszanych za pośrednictwem Nauczycieli w kategorii Szkoła.
4. Głosowanie następuje w ten sposób, iż w danym koncie Uczestnika Konkursu dostępny
będzie przycisk głosowania umożliwiający oddanie głosu przez Uczestnika oraz
rejestrację oddanego głosu przez Organizatora.
5. Głos może oddać Nauczyciel przy użyciu Konta Nauczyciela, Uczeń przy użyciu Konta
Ucznia, zaś Głosujący przy użyciu Konta Głosującego, przy czym:
(i)
głosować można wyłącznie 1 (jeden) raz w ciągu 24 (dwudziestu czterech)
godzin w ramach danego Zadania Konkursowego, a po upływie wyżej
wskazanego okresu 24 (dwudziestu czterech) godzin Uczestnik Konkursu
uzyska kolejny głos, który może ważnie oddać (np. w poniedziałek Uczestnik
Konkursu oddaje głos, a we wtorek kolejny głos itd.) aż do czasu zakończenia
danego Zadania Konkursowego, przy czym przysługuje prawo 1 (jednego)
głosu na Pracę Konkursową zgłaszaną przez Uczniów w ramach danego
Zadania Konkursowego oraz prawo 1 (jednego głosu) na Pracę Konkursową
zgłaszaną przez Nauczycieli (danego dnia nie jest możliwe oddanie obydwu
głosów na Pracę Konkursową zgłoszoną przez Ucznia albo przez
Nauczyciela),),
(ii)
głosy niewykorzystane nie podlegają kumulacji (np. jeśli Uczestnik Konkursu
nie oddał głosu w poniedziałek, będzie dysponował we wtorek wyłącznie
jednym głosem, nie zaś dwoma),
(iii)
głosy mogą być oddawane wyłącznie po 1 (jednym) dla każdego Zadania
Konkursowego (jeśli w toku Konkursu prowadzone pozostają jednocześnie
dwa Zadania Konkursowe, możliwe jest oddanie wyłącznie po jednym głosie
w ramach każdego z Zadań Konkursowych),
(iv)
możliwość oddania głosu nie może być przekazywana lub udostępniania
osobom trzecim lub innym Uczestnikom Konkursu,
(v)
w przypadku, gdy dana Praca Konkursowa zostanie odrzucona z Konkursu
przez Organizatora Konkursu, wycofana przez Uczestnika Konkursu z
Konkursu, zgłoszona w ramach Zadania Konkursowego, co do którego
Uczestnik Konkursu złożył rezygnację, bądź zgłoszona przez Uczestnika

Konkursu, który zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie, wówczas głosy
oddane na taką pracę podlegają unieważnieniu (nie będą uwzględniane przy
wynikach danego Zadania Konkursowego), zaś uprzednio oddane głosy
(unieważnione) nie wracają do dyspozycji głosującego,
(vi)
głosy oddane po zakończeniu danego Zadania Konkursowego nie będą
uwzględniane przy wynikach danego Zadania Konkursowego,
(vii)
w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu,
wówczas oddane przez niego głosy podlegają unieważnieniu (nie będą
uwzględniane przy wynikach danego Zadania Konkursowego) oraz
(viii) raz oddany głos nie może być zmieniony przez Uczestnika Konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na dowolnie wybraną
Pracę Konkursową w ramach danego Zadania Konkursowego, wedle własnego wyboru,
który nie wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia.
7. Uczestnik Konkursu, który otrzymał określone głosy za daną Pracę Konkursową nie może
ich przekazać ani w inny sposób przenieść na innego Uczestnika Konkursu lub inną Pracę
Konkursową.
V. LAUREACI/ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Laureatami Zadania Konkursowego zostają ogłoszeni Uczestnicy Konkursu, których
Praca Konkursowa w ramach danego Zadania Konkursowego otrzymała największą
liczbę ważnych głosów:
(i)
w kategorii „Szkoła” - odpowiednio dwoje Nauczycieli, którzy za
pośrednictwem konta Nauczyciela zgłosili pracę w kategorii „Szkoła”, a takie
Prace Konkursowe otrzymały największą liczbę ważnych głosów,
(ii)
zaś w kategorii „Uczeń” - odpowiednio troje Uczniów, którzy otrzymali
największą liczbę ważnych głosów (dalej „Laureaci Konkursu”), przy czym w
przypadku, gdy większa liczba Uczestników Konkursu uzyska identyczną
liczbę głosów w danej kategorii (odpowiednio zadanie dla Ucznia lub zadanie
dla Szkoły) pierwszeństwo w otrzymaniu Nagród mają te Prace, które zostały
zgłoszone wcześniej.
2. Uczeń lub Nauczyciel może uzyskać status Laureata Konkursu w jednym lub większej
liczbie Zadań Konkursowych (np. Prace Konkursowego danego Uczestnika Konkursu
mogą otrzymać największą liczbę ważnych głosów w kilku Zadaniach Konkursowych).
3. Uczestnicy Konkursu akceptują, iż wyniki Zadania Konkursowego pozostają uzależnione
wyłącznie od liczby oddanych głosów na daną Pracę Konkursową w ramach danego
Zadania Konkursowego, zaś głosy w różnych Zadaniach Konkursowych na różne Prace
Konkursowe danego Uczestnika Konkursu nie podlegają skumulowaniu.
4. Organizator Konkursu w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników danego
Zadania Konkursowego skontaktuje się z Laureatami Konkursu za pośrednictwem danych
wskazanych w formularzu rejestracyjnym z prośbą o:
i.
przesłanie zaświadczenia (oryginał w formie pisemnej lub scan przesłany na adres
e-mail Organizatora) wydanego przez daną Szkołę, iż odpowiednio dany Uczeń
jest uczniem Szkoły (wskazanej w formularzu rejestracyjnym), zaś odpowiednio
Nauczyciel jest nauczycielem w Szkole (wskazanej w formularzu rejestracyjnym),
a ponadto, iż dana Szkoła zobowiązuje się do redystrybucji Nagród do

Zwycięzców Konkursu Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do
Regulaminu, zaś takie zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Szkoły (np. dyrektor, inny
pracownik upoważniony wewnętrznie do składania tego typu oświadczeń) oraz
opatrzone pieczątką danej Szkoły. Laureat Konkursu zobowiązany jest dostarczyć
takie zaświadczenie (w formie oraz w sposób opisany powyżej) w terminie 5
(pięciu) dni roboczych od otrzymania prośby od Organizatora. Za skuteczne
dostarczenie uznaje się przesłanie poczta elektroniczną lub nadanie pocztą
tradycyjną przed upływem 5 (pięciu ) dni roboczych od otrzymania prośby od
Organizatora. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie dostarczy zaświadczenia w
terminie, bądź takie zaświadczenie nie spełnia wymogów Regulaminu (według
wzoru) lub nie zawiera stosownego podpisu osób upoważnionych (zgodnie z
powyżej wskazanymi wymaganiami), taki Laureat Konkursu traci status Laureata
Konkursu, zaś Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, który w ramach
danej kategorii (zadanie dla Ucznia lub Nauczyciela) w ramach danego Zadania
Konkursowego otrzymał kolejno największą liczbę głosów (wobec nowego
Laureata Konkursu zostanie powtórzona procedura określona powyżej).
ii.
przesłanie Pracy Konkursowej w formie pliku wideo w jakości nie gorszej niż ta
zamieszona w serwisie Youtube, który Fundator i Organizator będą mogli
wykorzystywać, zgodnie z licencją, o której mowa w pkt III.10 (iv) i III.11 (iv). Za
skuteczne dostarczenie uznaje się przesłanie pocztą elektroniczną, wetransferem
lub nadanie pocztą tradycyjną przed upływem 5 (pięciu ) dni roboczych od
otrzymania prośby od Organizatora. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie
dostarczy pliku w terminie - traci status Laureata Konkursu, zaś Laureatem
Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, który w ramach danej kategorii (zadanie dla
Ucznia lub dla Nauczyciela) w ramach danego Zadania Konkursowego otrzymał
kolejno największą liczbę głosów (wobec nowego Laureata Konkursu zostanie
powtórzona procedura określona powyżej).
5. Zwycięzcami Konkursu zostają ogłoszone osoby Laureatów Konkursu, które spełniły
wymóg określony w ust. 4 powyżej.
6. Laureaci Konkursu (a następnie Zwycięzcy Konkursu) akceptują, iż wyniki Konkursu mogą
zostać ogłoszone publicznie na Stronie Internetowej Kampanii, fanpage’ua Kampanii,
Instagramie Kampanii do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 , a na stronie
Internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Funduszy Europejskich oraz
Programu Polska Wschodnia na czas nieokreślony wraz z podaniem ich imienia/nazwiska,
nazwy Szkoły, adresu Szkoły oraz województwa, w którym znajduje się Szkoła (ogłoszenie
wyników może nastąpić w sposób wybrany przez Organizatora, w tym poprzez
udostępnienie galerii Prac Konkursowych obejmującej także liczbę oddanych głosów oraz
oznaczenie Laureata/Zwycięzcy wraz z podaniem danych, o których mowa powyżej).
VI. NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu w ramach Zadania Konkursowego pod nazwą „Biznes XXI wieku”
otrzymają nagrody odpowiednio:
(i)
w kategorii Uczeń - (i) za 1 miejsce - nagrodę w postaci :"Tablet Samsung Galaxy
Tab S2” o wartości 1.500,00 złotych, (ii) za 2 miejsce - nagrodę w postaci:

2.

3.

4.

5.
6.

7.

„Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2” o wartości 1.250,00 złotych, (iii) za
3 miejsce - nagrodę w postaci: „Czytnik e-book Amazon Kindle Oasis 1gen” o
wartości 1.000,00 złotych, zaś
(ii)
w kategorii Szkoła – (i) za 1 miejsce nagrodę w postaci: „Zestaw 3 robotów
Photon” o wartości 2.000,00 złotych, (ii) za 2 miejsce nagrodę w postaci:
„Podręczny projektor USB – ASUS ZenBeam” o wartości 1.500,00 złotych.
Zwycięzcy Konkursu w ramach Zadania Konkursowego pod nazwą „Zmonetyzuj swoje
pasje” otrzymają nagrody odpowiednio:
(i)
w kategorii Uczeń – (i) za 1 miejsce - nagrodę w postaci: "JBL Boombox przenośny głośnik Bluethoot” o wartości 1.500,00 złotych, (ii) za 2 miejsce nagrodę w postaci: „Tablet Lenovo Yoga Smart Tab 439” o wartości 1.250,00
złotych, (iii) za 3 miejsce - nagrodę w postaci: „Zestaw Plecak z panelem
słonecznym SBS12 PowerNeed + czytnik e-book inkBOOK Prime HD” o wartości
1.000,00 złotych,
(ii)
w kategorii Szkoła - (i) za 1 miejsce nagrodę w postaci: „Laptop Dell” o wartości
2.000,00 złotych, (ii) za 2 miejsce nagrodę w postaci: „Zestaw 5 gier Bussines
model poker wraz z kartami do tworzenia modeli biznesowych” o wartości
1.500,00 złotych.
Zwycięzcy Konkursu w ramach Zadania Konkursowego pod nazwą „Dostępne wsparcie
biznesowe” otrzymają nagrody odpowiednio: (
(i)
w kategorii Uczeń – (i) za 1 miejsce - nagrodę w postaci: "Ultramobilny Laptop
Lenovo IdeaPad C340-14” o wartości 1.500,00 złotych, (ii) za 2 miejsce - nagrodę
w postaci: „Słuchawki bezprzewodowe Sony WH1000XM3” o wartości 1.250,00
złotych, (iii) za 3 miejsce - nagrodę w postaci: „Głośnik przenośny Marshall Kilburn
II” o wartości 1.000,00 złotych,
(ii)
w kategorii Szkoła - (i) za 1 miejsce nagrodę w postaci: „Przenośny projektor z
głośnikiem BenQ” o wartości 2.000,00 złotych, (ii) za 2 miejsce nagrodę w postaci:
„Zestaw 3 gier edukacyjnych Ethica” o wartości 1.500,00 złotych.
Zwycięzcy Konkursu w ramach Zadania Konkursowego pod nazwą „Co przed decyzją o
starcie” otrzymają nagrody odpowiednio:
(i)
w kategorii Uczeń - (i) za 1 miejsce - nagrodę w postaci: "Smartphone Samsung
Galaxy A70” o wartości 1.500,00 złotych, (ii) za 2 miejsce - nagrodę w postaci:
„Dysk sieciowy / serwer QNAP TS-228A 2TB” o wartości 1.250,00 złotych, (iii) za
3 miejsce - nagrodę w postaci: „Zestaw Moleskine Smart Writing z notesem Paper
Tablet” o wartości 1.000,00 złotych, zaś
(ii)
w kategorii Szkoła - (i) za 1 miejsce nagrodę w postaci: „Tablica mobilna GoMaxx
Scola” o wartości 2.000,00 złotych, (ii) za 2 miejsce nagrodę w postaci: „JBL
Boombox – przenośny głośnik Bluethoot” o wartości 1.500,00 złotych.
Uczestnicy Konkursu akceptują, iż nagrody (dalej łącznie „Nagrody”) mogą się różnić co
do rodzaju lub wartości w odniesieniu do każdego z Zadań Konkursowych.
Wartość Nagród zostanie dla celów podatkowych określona przez Fundatora. Wartość
Nagrody obejmuje podatek od towarów i usług (VAT). Fundator informuje, iż Nagrody
podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.
Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu należy kierować pocztą na adres
Organizatora: ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa lub e-mail Organizatora:

kontakt@cashlajfbalans.pl, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
daty publikacji wyników Konkursu lub innego zdarzenia uzasadniającego wniesienie przez
Uczestnika Konkursu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 5 (pięciu)
dni roboczych od dnia jej złożenia. Wyniki Konkursu lub inne elementy Konkursu, co do
których Uczestnik Konkursu nie złożył reklamacji w terminach wskazanych powyżej,
pozostają ostateczne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest umieszczenie w treści
reklamacji następujących elementów:
(i)
osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Uczestnika Konkursu wraz ze
wskazaniem jej statusu w Konkursie,
(ii)
opis reklamacji
(iii)
ewentualnie załącznik w postaci zrzutu ekranu elementu podlegającego reklamacji
lub inne dokumenty posiadające znaczenie dla rozpoznania reklamacji.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika Konkursu o przekazanie dodatkowych
informacji, które pozostają niezbędne do rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia
informacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych - od otrzymania prośby Organizatora o
przekazanie dodatkowych informacji - może skutkować pozostawieniem reklamacji bez
rozpoznania.
8. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie należy zgłaszać do Organizatora: (i) na adres
e-mail: kontakt@cashlajfbalans.pl lub (ii) pocztą tradycyjną pod adres: ul. Filtrowa 75/22,
02-032 Warszawa. Reklamacje należy składać w terminie do 14 dni od odbioru Nagrody,
zaś w jej treści należy wskazać: oznaczenie „Reklamacja”, nazwę Konkursu, jak też
wskazać przedmiot reklamacji. W przypadku braku wskazania niezbędnych informacji
Organizator poprosi reklamującego o ich uzupełnienie, zaś okres rozpoznania reklamacji
ulegnie wydłużeniu o okres uzupełnienia informacji. Organizator rozpozna reklamację w
terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, dążąc do tego, aby okres rozpoznania
reklamacji nie przekroczył 14 dni od uzyskania pełnej informacji niezbędnej do
rozpoznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji - nagroda zostanie wymieniona
lub naprawiona, zgodnie z charakterem reklamacji, rodzajem wady oraz obowiązującymi
przepisami, przy czym reklamujący może w treści reklamacji wskazać również, jakiego
rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora. W przypadku wymianu lub naprawy, koszty
przesyłki ponosi Organizator, zaś szczegóły związane z ewentualną przesyłką
reklamowanej nagrody ustalone zostaną pod adresem: kontakt@cashlajfbalans.pl.
Organizator nie udziela dodatkowej gwarancji na nagrody, jednakże powyższe nie wyłącza
uprawnień reklamującego wobec podmiotu udzielającego gwarancji (np. producent), na
zasadach określonych w dokumencie gwarancji oraz obowiązujących przepisach prawa.
Procedura reklamacyjna wskazana powyżej nie wyłącza uprawnień reklamującego
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
wynikających z rękojmi lub gwarancji, realizowanych wobec Organizatora lub innych
podmiotów (np. producenta), które mogą być wykonywane na zasadach oraz warunkach
określonych w takich bezwzględne obowiązujących przepisach prawa.
9. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, Organizator rozpocznie dystrybucję nagród w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Zwycięzcy Konkursu w
ramach Konkursu wyrażają nieodwołalną zgodę na doręczanie nagród poprzez pocztę lub
przesyłkę kurierską, bez odrębnego protokołu odbioru nagrody, na dane adresowe
Szkoły, w której odpowiednio zatrudniony jest Nauczyciel lub, w której uczy się Uczeń,
jak też upoważniają innych pracowników Szkoły, do których obowiązków należy między

innymi odbiór korespondencji i przesyłek, do odbioru nagród przeznaczonych dla
Zwycięzców. Nagrodę konkursową uważa się za wydaną z chwilą podpisania przez ww.
osoby dokumentu przewozowego (potwierdzenia odbioru). Szkoła zobowiązana jest do
redystrybucji Nagród do Zwycięzców Konkursu na podstawie zobowiązania przyjętego w
zaświadczeniu Szkoły, o którym mowa w pkt V. 4. (i) Regulaminu.
10. Zwycięzcy są zobligowani do przesłania drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody, który stanowi zał. Nr 2 do niniejszego
regulaminu, do 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania nagrody.
VII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Minister Funduszy i
Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (na potrzeby
niniejszego pkt VII Regulaminu określany jako „Administrator”).
2. Rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie zgoda
Uczestnika Konkursu, która zostaje wyrażona podczas procesu rejestracji konta
Uczestnika Konkursu, która określa rodzaj danych osobowych objętych formularzem
rejestracyjnym (dalej „Dane Osobowe”). Przetwarzanie odbywa się w celu
przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyłonienia laureatów. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa udzielenia zgody,
jej wycofanie lub ograniczenie, a także brak zgody opiekuna prawnego (dla uczniów
poniżej 16 roku życia), może skutkować uniemożliwieniem udziału w Konkursie lub
ograniczeniem możliwości udziału w Konkursie.
3. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora następuje w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej łącznie „RODO”).
4. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu również w celu
realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności
w celu realizacji Kampanii pn. „Cash Lajf Balans”, w tym przeprowadzenia Konkursu,
kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO ) oraz w celach
informacyjno-promocyjnych związanych z Kampanią (art. 6 ust. 1 lit. e RODO ).
5. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej
udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić uczestnictwo
w Konkursie.
7. Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane podlegają

przetwarzaniu, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego powołanego w tym zakresie organu na podstawie przepisów
prawa.
8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania. Dane Osobowe pozostają przetwarzane przez okres trwania Konkursu,
zaś przez okres dłuższy, jedynie w przypadku, gdy powyższe wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
9. Odbiorcą danych na postawie zgody jest Administrator Danych Osobowych, zaś
powierzenie ich przetwarzania na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi wyłącznie na
podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym na rzecz
Partnera, Organizatora oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie niezbędnym do
realizacji Konkursu (np. usługi teleinformatyczne).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie spowoduje utraty praw
nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiana Regulaminu następować będzie poprzez
opublikowanie jego aktualnej treści pod adresem www.cashlajfbalans.pl.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
3. Nie jest możliwe odstąpienie Nagrody w Konkursie osobom trzecim ani wypłacenie
równowartości w formie pieniężnej lub innej formie.
4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, a także w niezbędnym zakresie rozstrzygnięcia
dokonywane przez Organizatora.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, a dotyczącym korzystania ze
Strony Internetowej lub związanym z udziałem w Kampanii zastosowanie znajdą
„Regulamin Serwisu CashLajfBalans” (link: www.cashlajfbalans.pl) oraz Polityka
Prywatności (link: www.cashlajfbalans.pl).
6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji
Regulaminu, jak też zobowiązaniem do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu
równoznaczna jest ze złożeniem oświadczenia o akceptacji „Regulaminu Serwisu
CashLajfBalans” oraz Polityki Prywatności.
7. Kampania edukacyjna pn. „Cash Lajf Balans”, jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska
Wschodnia.

ZAŁĄCZNIK 1

Oznaczenie Szkoły: _____________________
Adres: _______________________________
(dalej określona jako „Szkoła”)
Pieczęć szkoły:

ZAŚWIADCZENIE
Niżej podpisani, upoważnieni do reprezentacji Szkoły, niniejszym:
- zaświadczamy, iż __________________ (imię/nazwisko) jest uczniem/nauczycielem
(*niepotrzebne skreślić) w Szkole,
- oświadczamy, iż Szkoła zobowiązuje się do odbioru, a następnie redystrybucji nagród do
ww. ucznia/nauczyciela (*niepotrzebne skreślić), zdobytych przez ww. osobę w ramach
konkursu pod nazwą „CASH LAJF BALANS”.

Imię/Nazwisko/Stanowisko (podstawa reprezentacji Szkoły):____________________________
Imię/Nazwisko/Stanowisko (podstawa reprezentacji Szkoły):____________________________

ZAŁĄCZNIK NR 2

Data: ______________________
Imię/Nazwisko: ______________
Status w Konkursie: Uczeń/Nauczyciel (*niepotrzebne skreślić)
Nagroda: _______________________ (określić rodzaj)

Niniejszym potwierdza, iż w dniu ______________________ roku otrzymałem wyżej wskazaną
nagrodę.

