Regulamin Konkursu dla Nauczycieli 2018
Fundacja Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)
1. Organizatorem konkursu jest Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT Fundacja z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Górna Wilda 68/21, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS nr 0000474572, posiadająca NIP: 7831702777, REGON: 302516810, będący
właścicielem Portalu Edukacyjnego proPORT.
2. Konkurs odbędzie się na Facebook ’u należącym do Instytutu proPORT od dnia 12.10.2018
roku do dnia 21.10.2018 roku.
3. Konkurs jest skierowany do Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu przystąpienia do konkursu mają
ukończone 18 lat.

5. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Nauczyciele z całej Polski.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu i
Regulaminu Portalu Edukacyjnego proPORT, Polityki Prywatności i Klauzuli Informacyjnej
RODO dostępnych na www.portaledukacyjny.proport.pl
B. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie 10 najciekawszych wypowiedzi Nauczycieli:
KIM JEST DLA CIEBIE UCZEŃ? wysłanych w postaci komentarza pod postem lub na adres email:
proport@proport.pl
2. Inspiracją jest film wyprodukowany w ramach projektu MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ
AUTORYTET! Szkoła promująca zdrowie psychiczne nauczycieli, współfinansowany z budżetu
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
i
Instytutu
proPORT
https://youtu.be/ZAVcpbVhKjM
C. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie, wysyła propozycję wypowiedzi w komentarzach
lub na email: proport@proport.pl dołączając swoje dane osobowe (imię i nazwisko, telefon –
opcjonalnie), w celu umożliwienia skontaktowania się z autorem wypowiedzi.
2. Maksymalnie 10 najciekawszych wypowiedzi zostanie nagrodzona bezpłatnym udziałem w
szkoleniu e-learningowym – jednym z trzech dedykowanych merytorycznie
Nauczycielom/Szkołom zamieszczonych na Portalu Edukacyjnym proPORT, należącym do
Instytutu proPORT:
a. Dziecko wykorzystane seksualnie
b. Rozhamowanie seksualne młodzieży
c. On nie chce ze mną być – wsparcie nastolatki ze złamanym sercem
3. Wszystkie szkolenia dedykowane Szkołom i Nauczycielom kończą się certyfikatem ODN,
wysyłanym do Uczestnika drogą mailową (po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy Uczestnik
proszony jest o wysłanie maila z prośbą o certyfikat). Opis szkoleń dostępny na Portalu
Edukacyjnym proPORT www.portaledukacyjny.proport.pl
4. Wszystkie wybrane wypowiedzi zostaną opublikowane na funpage’u Instytutu i/lub na
innych stronach www należących do Instytutu bez podawania danych osobowych autora
wypowiedzi.
D. WYNIKI KONKURSU I ODBIÓR NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT (dalej:
„Fundator”).
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2. Wyboru maksymalnie 10 najciekawszych wypowiedzi dokona Zarząd Instytutu Psychologii i
Psychoterapii Proaktywnej proPORT w ciągu 7 dni od ostatniego dnia konkursu.
3. Wyłonieni Laureaci zostaną poinformowani mailowo lub za pomocą Facebook’a
o wynikach konkursu i poproszeni o wytypowanie szkolenia (jednego z trzech) jako nagrody w
konkursie.
4. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową lub skontaktować się
z Organizatorem drogą mailową (jeśli wcześniej otrzymał wiadomość za pomocą Facebook’a)
i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Zwycięzca zostanie poproszony
o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych
z odbiorem i realizacją przez Laureata Nagrody. Laureatowi zostaną przesłane kody dostępu
do szkoleń, instrukcja logowania się na Portal Edukacyjny proPORT i instrukcja uruchomienia
szkolenia online.
5. Na odpowiedź od danego Laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania
mu informacji mailowej, o której mowa w punkcie 4.
6. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Laureata,
Nagroda może przejść na kolejną osobę wybraną spośród Uczestników Konkursu.
7. Nieodebranie przekazanego zaproszenia oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.proport.pl na podstronie KONKURS.
E. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Organizator.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje
dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy
laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,
Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Laureatowi.
3. Uczestnicy konkursu przekazując dane osobowe wraz z hasłem promocyjnym jednocześnie
wyrażają zgodę na otrzymywanie Newsletterów na adres e-mail, z którego zostało wysłane
zgłoszenie. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z
Newsletter ’ a poprzez wysłanie na adres email Instytutu prośby.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej lub mailowej na adres Chirurgii Poznańskiej.
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6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego
adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
F. REKLAMACJE
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy
Konkursu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
skierowanej na adres do korespondencji Organizatora.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą lub mailem, na adres podany przez
Uczestnika, składającego reklamację.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do
celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i
politycznych.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął
podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie
również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie
o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie nagrody.
Organizator może wykluczyć Uczestnika, który podał niewłaściwy adres, lub inne dane
uniemożliwiające jego identyfikację.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady tego Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
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