REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tak się uczę” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Dawid Pawlos zamieszkały pod adresem ul. Drewnowskiej
47/32, 91-002 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Biomedica, ul. Bazyliowa 1 35-232
Rzeszów, NIP: 5170375090, zwane dalej „Fundatorem nagród”.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Instagram, na profilu strony internetowej biologhelp.pl:
https://www.instagram.com/biologhelp.pl/
5. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
7. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest od momentu jego publicznego ogłoszenia dnia
4.11.2020 r. do godziny 24:00 dnia 4.12.2020 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w
dniu 6.12.2020 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie
pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą
wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Polajkować post konkursowy dostępny na profilu instagramowym strony biologhelp.pl
b) Zaobserwować profile instagramowe biologhelp.pl i wydawnictwo_biomedica
c) Wykonać zadanie konkursowe polegające na zapostowaniu na swoim profilu
Instagramowym zdjęcia/grafiki wraz z opisem, przedstawiającej szeroko rozumiany
sposób nauki Uczestnika. Post może przedstawiać zarówno warunki nauki,
wykorzystywane materiały jak i schemat działań edukacyjnych. Aby praca była brana
pod uwagę w Konkursie należy oznaczyć @biologhelp.pl i @wydawnictwo_biomedica w
poście - w grafice i opisie do niej oraz zamieścić hasztagi: #taksieucze #biologhelp
#biomedica
d) Napisać komentarz do posta konkursowego na profilu instagramowym strony
biologhelp.pl potwierdzający wykonanie zadania konkursowego i chęć wzięcia udziału w
konkursie (np. „Zrobione”, „Biorę udział w konkursie” itp.)

3. Post biorący udział w konkursie musi być dostępny publicznie.
4. Wszystkie opisane powyżej warunki powinny zostać spełnione najpóźniej do godziny 24:00
dnia 4.12.2020 oraz pozostać spełnione co najmniej do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
5. Zgłoszone prace konkursowe powinny być twórczością własną. Grafiki będące w całości lub
w części kopią innych publikacji będą dyskwalifikowane.
6. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 posty konkursowe, jednak
nagrodzony może zostać tylko jeden z nich. Oznacza to, że niezależnie od liczby zgłoszonych
postów każdy uczestnik może uzyskać tylko jedną nominację do nagrody. Każdorazowo post
należy zgłosić w komentarzu zgodnie z warunkami Konkursu.
7. Treść postów konkursowych, w tym opisy i komentarze powinny być zgodne z zasadami
powszechnie przyjętej netykiety. Posty zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne
czy obraźliwe nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym.
8. W przebiegu postępowania konkursowego, po zakończeniu okresu nadsyłania prac
konkursowych, Organizator Konkursu wyłoni 8 uczestników, którzy otrzymają nagrody
książkowe. Wyłonienie zwycięzców przebiegać będzie na następujących zasadach:
a) 4 zwycięzców wyłonionych zostanie przez Organizatora, który wyłoni najciekawsze jego
zdaniem posty, przyznając miejsca 1-4 w ocenie Organizatora
b) 4 zwycięzców wyłonionych zostanie na postawie liczby polubień ich posta zgłoszonego
do Konkursu. Na podstawie rankingu postów ułożonych pod względem liczby
uzyskanych lajków, wyłonieni zostaną laureaci miejsc 1-4 w ocenie publiczności
c) Ze względu na subiektywny charakter oceny prac konkursowych nie przewiduje się
odwołań od oceny prac dokonanej przez Organizatora.
§3
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie stanowią następujące opracowania książkowe:
a) Biologia zbiór zadań matura 2020-2022, Wyd. Biomedica, 2019, tomy 1-4 (dwa
komplety dla dwóch pierwszych miejsc – w ocenie Organizatora i publiczności)
b) Chemia zbiór zadań matura 2020-2022, Wyd. Biomedica, 2019, tomy 1-3 (dwa komplety
dla drugich miejsc - w ocenie Organizatora i publiczności)
c) Matura na cito Biologia - próbne arkusze egzaminacyjne, Wyd. Biomedica, 2018 (dwie
książki dla trzecich miejsc - w ocenie Organizatora i publiczności)
d) Matura na cito Chemia - próbne arkusze egzaminacyjne, Wyd. Biomedica, 2018 (dwie
książki dla czwartych miejsc - w ocenie Organizatora i publiczności)
2. Lista osób nagrodzonych w Konkursie zostanie ogłoszona w komentarzu do posta
konkursowego na profilu Instagramowym strony biologhelp.pl oraz w oddzielnym poście na
tym profilu.
3. Dostarczenie nagród wykonane zostanie usługą „Paczka w ruchu” do kiosków RUCH-u
podanych przez zwycięzców konkursu. Punkty odbioru można znaleźć na stronie usługi:
https://www.paczkawruchu.pl/znajdz-kiosk/

4. Osoby nagrodzone powinny zgłosić się do Organizatora konkursu poprzez wiadomość
prywatną na profilu Instagramowym lub e-mail. Zostaną poinformowane o wyróżnieniu
także drogą wiadomości prywatnej (o ile nie mają zablokowanej tej opcji w ustawieniach
konta) na profilu Instagramowym, w której zostaną poproszone o podanie wybranego
punktu dostawy nagrody, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, na które
zostaną przesłane wiadomości (e-mail i SMS) informujące o możliwości odbioru paczki i
zawierające numer zamówienia do przedstawienia w kiosku RUCH-u zgodnie z regulaminem
usługi „Paczka w ruchu”.
5. Wysyłka nagród odbywać się będzie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W wypadku braku kontaktu lub odpowiedzi Uczestnika w ciągu 14 dni od ogłoszenia
wyników Konkursu traci on prawo do otrzymania nagrody konkursowej.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Fundatora
nagród, których dane zostały przedstawione w § 1. Dane Uczestników będą przetwarzane
tylko w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
2. Podanie szczegółowych danych teleadresowych przez Uczestnika wymagane będzie tylko w
przypadku zakwalifikowania do otrzymania nagrody celem jej dostarczenia. Dane te zostaną
przekazane przez Organizatora Fundatorowi nagród celem nadania przesyłki, po uprzednim
oświadczeniu zgody na przedstawione w Regulaminie postępowanie przez nagrodzonego
Uczestnika.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numeru
telefonu.
4. Dane osób nagrodzonych zostaną przechowane do czasu przewidzianego na składanie
ewentualnych roszczeń reklamacyjnych oraz spełnienia wymogów rozliczeniowych przez
Fundatora nagród.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do każdego z elementów pracy konkursowej (utworu), np. treść, grafika, którą
zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez
osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej,
osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z
tego tytułu.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub
innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć
decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej lub Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej z możliwością
udzielenia sublicencji do wykorzystania zgłoszonej pracy konkursowej oraz prawa do
rozpowszechniania opracowań tej pracy konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie
dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,
wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem
satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
Konkursu.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora:
ul. Drewnowska 47/32, 91-002 Łódź.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu, maksymalnie do 20
dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail do kontaktu, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na podany
adres e-mail w przypadku wyrażenia zgody na taki kontakt w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Reklamacje dotyczące kolejności prac konkursowych ustalonej na sporządzonej przez
Organizatora liście rankingowej nie będą rozpatrywane z uwagi na subiektywny charakter
sporządzania takiej listy, o czym Uczestnicy zostali poinformowani w niniejszym
Regulaminie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

