
REGULAMIN KONKURSU PRO Civitas „Imię sówki” 

I. ORGANIZATOR 

1. Konkurs PRO Civitas „Imię sówki” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez: 

Instytut PRO Civitas sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 9/4, 25-017, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. 

Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000764781, posiadająca numer NIP 9592018902, REGON 382165015 (zwana dalej 

Organizatorem). 

2. Instytut PRO Civitas sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych Uczestników 

Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

3. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych 

służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia  

i zmiany, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru. 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych (zwany „Uczestnikiem Konkursu” lub „Uczestnikami”). Jeżeli uczestnikiem 

jest osoba niepełnoletnia, prosimy rodzica o napisanie i wysłanie na maila 

tojasowa@procivitas.edu.pl zgody na udział w konkursie. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu PRO Civitas oraz innych 

jednostek i organizacji podległych pracodawcy oraz ich najbliższa rodzina, a także 

partnerzy i sponsorzy konkursu oraz ich najbliższa rodzina (I stopień pokrewieństwa). 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 1 do 18 grudnia 2020 roku włącznie. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości  

e-mail bądź telefonicznie w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu tj. do 21.12.2020 r. 

3. Nagrody będą do odebrania w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu do 18.01.2020 

r. (z wyłączeniem przerwy świątecznej) osobiście w siedzibie organizatora lub mailowo. 

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu najciekawszego imienia dla sówki – brand 

hero PRO Civitas. Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zgłoszenie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w odpowiednim terminie prześle 

propozycję imienia w kanałach social media Szkoły PRO Civitas (lub) oraz koniecznie na 

adres tojasowa@procivitas.edu.pl 

3. Uczestnik jest również zobowiązany do podania w mailu poza propozycją imienia swoich 

danych osobowych (imienia i nazwiska, telefonu i adresu mailowego) celem kontaktu 

dotyczącego nagrody. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Konkursu, a w 

przypadku udziału osób niepełnoletnich do zapoznania z regulaminem są również 

zobowiązani rodzice bądź opiekunowie małoletniego Uczestnika. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny dla uczestników.  

6. Po zakończeniu konkursu prawa autorskie do wybranego imienia przechodzą na Instytut 

PRO Civitas, tym samym pomysłodawca zrzeka się wszelkich praw do nazwy. 
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V. NAGRODY 

1. Organizator przewidział w Konkursie nagrody o łącznej wartości około 500 zł. 

Fundatorami nagród jest organizator oraz partnerzy, którzy zostaną przedstawieni na 

stronie internetowej i w social mediach PRO Civitas. 

2. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa złożona z 

przedstawicieli szkoły na drodze debaty i głosowania wybierze najciekawsze imię dla 

maskotki i tym samym wyłoni zwycięzcę Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród na inne o tej samej lub 

podobnej wartości. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

5. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w social mediach PRO Civitas. 

6. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia 

wyników, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane,  

a Uczestnik nie ma prawa żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe 

uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród. 

8. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy ponoszą wszelkie konsekwencje nieodebrania nagrody 

we wskazany przez Organizatora sposób. 

9. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub rozpisania nowego. 

VI. KOMISJA 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez 

Organizatora. 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

• sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa  

w Konkursie, 

• wybranie zwycięzcy zgodnie z regulaminem, 

• przekazanie nagród, 

• rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

VII. REKLAMACJE 

1. Reklamacje Uczestnik może składać listownie lub drogą elektroniczną na adres 

tojasowa@procivitas.edu.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz kopię 

zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-

mail na adres podany przy składaniu reklamacji. 

5. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne. Nie 

wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez 

operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w sekretariacie Organizatora oraz na 

stronie internetowej procivitas.edu.pl i Facebooku PRO Civitas. 
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3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, 

w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

tym także do wcześniejszego zakończenia Konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu 

Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji, gdzie był publikowany 

Regulamin Konkursu. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie Konkursu nie wymaga 

uzasadnienia. 

6. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie konkursu nie spowodują utraty przez Uczestników 

praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Konkursu. 

7. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia zasad 

uczestnictwa w Konkursie. 

 


