Regulamin Konkursu Nasze Kobiece Sekrety
organizowanego dla szkół podstawowych uczestniczących w VI edycji Ogólnopolskiego Programu
Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd”
I.

Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu „Nasze Kobiece Sekrety” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, REGON 016016610, o kapitale zakładowym w wysokości
300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest na
zlecenie firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
II.

Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursie są:
1. Omega Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 02-653
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000085425, o
kapitale zakładowym wysokości: 38 856 500 PLN, NIP 727-012-66-83, REGON 470550452.
2. Spółka Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowe Sady 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000041037 o kapitale zakładowym 80.450 zł NIP 728-025-73-98.
3. Sklep internetowy Tornistry.com.pl – Paweł Duszyński z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 75/2, 60273 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 3118/234/2007, nr NIP: 779-199-9089, nr REGON: 634541529,
III. Zasięg konkursu
1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych uczestniczących w VI edycji Ogólnopolskiego
Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd”.
IV. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu („Placówka”) może być każda Szkoła Podstawowa uczestniczące w VI
edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania
Lactacyd” („Program”) które:
a) nadesłały formularz zgłoszeniowy do Programu i zostały zakwalifikowane do realizacji Programu,
znalazły się na liście Placówek uczestniczących w Programie, otrzymały materiały edukacyjne oraz
przeprowadziły lekcje edukacyjne z dziewczętami,
b) lub pobrały ze strony internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-dojrzewania.pl
materiały edukacyjne i na ich podstawie zrealizowały Program.

2. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i
zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Placówkę jest uzyskanie zgody rodziców na użycie
wizerunku ich dzieci („Uczennice”)w materiale video stworzonym i udostępnionym w formie
zgłoszenia do Konkursu przez Placówkę oraz do rozpowszechniania tego wizerunku na nagraniach
wideo umieszczonych w serwisie YouTube. Formularz zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Przystępując do Konkursu Placówka wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą
telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
6. Placówka oraz Uczennice mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub
usunięcia.
7. Placówka zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów
marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej
umieszczonej na domenie www. akademia-dojrzewania.pl.
8. Placówka może zgłosić do Konkursu po jednej pracy z każdej klasy zgłoszonej do Programu lub
jedną wspólną pracę z całej placówki.
V. Przedmiot konkursu
1. 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczennice oraz koordynatora szkolnego 3-5
minutowego filmiku przedstawiającego dzień z życia nastolatek. Zawierającego m.in. takie tematy
jak: dbanie o higienę, burza hormonów, relacje z rodzicami, korzystanie z kalendarzyka
miesiączkowego Cycle itp.
2. 1 Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a) powinna uwzględniać temat Konkursu
b) powinna być przygotowana przez Uczennice (przez maksymalnie 8 nastolatek z klasy biorącej
udział w Programie) oraz przy zaangażowaniu koordynatora szkolnego.
c) filmik powinien zaczynać się od slajdu tytułowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikowania zgłoszeń Placówek, które niepochlebnie
wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród, jak również używają
wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe.
VI. Nadsyłanie prac konkursowych

1. Placówka może zgłosić do Konkursu po jednej pracy na klasę, spośród klas zgłoszonych do
realizacji Programu.
2. Placówka zamieszcza pracę konkursową w serwisie Youtube.com z podpiskiem zawierającym
temat: „Nasze Kobiece Sekrety – konkurs Akademii Dojrzewania Lactacyd” oraz w opisie podaje pełną
nazwę placówki i adres.
3. Placówka chcąca uczestniczyć w Konkursie zamieszcza link do filmu za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.akademia-dojrzewania.pl („Strona
Internetowa”) w Strefie nauczycieli, w zakładce Konkurs.
4. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 1 listopada 2018 r.
5. Zgłaszane filmy konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z
regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od
poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu
48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania filmów niespełniających wymienionych
wyżej wymogów. Filmy niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w
Konkursie.
VII. Terminy konkursu
1. Filmy konkursowe można przesyłać od 1 listopada 2018 r. do 1 marca 2019 r.,
2. Głosować można od 4 marca 2019 r. od godziny 12:00 do 5 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00.
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 8 kwietnia 2019 r., o godzinie
15:00.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu dokona się wśród Filmów na podstawie dwóch etapów:
a) Pierwszy etap: zebrane głosy, tj. każda placówka, która uzbiera 50 głosów w głosowaniu
internetowym przejdzie do etapu drugiego.
b) Etap drugi: wybór Jury. Spośród placówek, które uzbierają 50 głosów w głosowaniu
internetowym, Jury wybierze zwycięzców.
5. Jury składać się będzie, z co najmniej 3 osób, w tym: 3 (trzech) przedstawicieli ze strony
Organizatora, w tym koordynatora programu.
6. Kryteria oceny przez Jury:
a) pomysłowość – od 0 do 25 pkt.
b) Zgodność z założeniami Programu – od 0 do 25 pkt.
c) Wartości merytoryczne – od 0 do 50 pkt.
7. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.

VIII. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny
00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
3. Głosowanie musi zostać potwierdzone poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia
głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w
szczególności: a) zmienianie adresów IP; b) korzystanie z fikcyjnych kont e-mail; c) stosowanie
programów do automatycznego głosowania.
5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako
przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych
w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do
usunięcia takiego zgłoszenia z Konkurs.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej, po wręczeniu
nagrody danej osobie, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego
równego wartości tej nagrody.
IX. Nagradzanie w ramach konkursu
1. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”).
2. Nagrody przyznawane przez Jury konkursowe:
a) I miejsce (Nagroda Główna) – nagroda zawiera: I) Tablicę multimedialną x1 sztuka, II) Plansze
edukacyjne Akademii Dojrzewania Lactacyd, III)kosmetyczki z saszetkami w ilości dziewcząt w klasach
5-8 (z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 100), IV) Zestaw kosmetyków do higieny intymnej w ilości
odpowiadającej liczbie dziewcząt z nagrodzonej klasy, V) plecaki ze sznurkiem w ilości dziewcząt w
nagrodzonej klasie,
b) II miejsce – nagroda zawiera: I) Projektor x1 sztuka, II) Plansze edukacyjne Akademii Dojrzewania
Lactacyd, III)kosmetyczki z saszetkami w ilości dziewcząt w klasach 5-8 (z zastrzeżeniem, że nie więcej
niż 100), IV) Zestaw kosmetyków do higieny intymnej w ilości odpowiadającej liczbie dziewcząt z
nagrodzonej klasy, V) plecaki ze sznurkiem w ilości dziewcząt w nagrodzonej klasie,
c) III miejsce – nagroda zawiera: I) Laptop x1 sztuka, II) Plansze edukacyjne Akademii Dojrzewania
Lactacyd, III)kosmetyczki z saszetkami w ilości dziewcząt w klasach 5-8 (z zastrzeżeniem, że nie więcej
niż 100), IV) Zestaw kosmetyków do higieny intymnej w ilości odpowiadającej liczbie dziewcząt z
nagrodzonej klasy, V) plecaki ze sznurkiem w ilości dziewcząt w nagrodzonej klasie,
d) IV-X miejsce – nagroda zawiera: Plansze edukacyjne Akademii Dojrzewania Lactacyd,

e) 50 pierwszych placówek, które nadeśle prace konkursową otrzyma kosmetyczki z saszetkami w
ilości dziewcząt w klasach 5-8 (z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 100),
X. Wysyłka nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich Placówek w terminie do 26
kwietnia 2019 r.
2. Nagrody do nagrodzonych w Konkursie placówek będą wysłane przez Organizatorów za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce Poczty Polskiej
lub w firmie kurierskiej.
XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie
naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 15 kwietnia 2019 r. (decyduje data doręczenia
pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie
wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na
adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Dojrzewanie…trudna sprawa?!” w ramach programu Akademia Dojrzewania Lactacyd” –
reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę gimnazjum oraz dokładny
adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym.
5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w
odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
XII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą
rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby spółki Adliner Sp. z o.o.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawi autorskim i praw ach pokrewnych.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademiadojrzewania.pl oraz w siedzibie Adliner Sp. z o.o.

4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród
wymienionych w Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej,
z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z
których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych
wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.

załącznik nr 1

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie „Dojrzewanie…trudna
sprawa?!” realizowanego w ramach programu „Akademia Dojrzewania Lactacyd”
I. Ja niżej podpisany/podpisana* ...................................................................................................., jako
rodzic/ opiekun prawny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na udział w
konkursie „Nasze Kobiece Sekrety” w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
„Akademia Dojrzewania Lactacyd” organizowanym przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000043544. II. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem
konkursu „Nasze Kobiece Sekrety”. III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego (imienia, nazwiska, wieku, klasy i nazwy szkoły
oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). IV.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez moje
dziecko/podopiecznego filmu, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
* Niepotrzebne skreślić
Miejscowość i data Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu
..............................................................................................................................................

Dane kontaktowe opiekuna i uczestnika konkursu
Imię i nazwisko dziecka: Wiek dziecka: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: Adres do korespondencji:
ulica i numer ulicy kod pocztowy i miejscowość województwo Telefon kontaktowy: Adres e-mail:

