
Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” 
 

Niniejszy aneks (zwany dalej „Aneksem”) wprowadza następujące zmiany do Regulaminu 

Głosowania „ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” (zwanego dalej „Regulaminem”)  

 

1. Zmienia się treść zapisu w „§6 punkt 1. Wszelkie reklamacje z tytułu Głosowania(zawierające dane 

osoby zgłaszającej, dane osoby, której zgłoszenie dotyczy, powód reklamacji, treść żądania) mogą być 

składane Organizatorowi Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: 

konkurs@zdroweprzedszkole.pl, w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie 

później niż 10 dni po zakończeniu Głosowania tzn. do 9 listopada 2015 roku.” 

2. Zmienia się treść zapisu w „§6 punkt 2. Organizator Głosowania, w terminie 2 dni roboczych od 

daty otrzymania reklamacji zgodnie z ustępem poprzedzającym, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 

poinformuje zgłaszającego o zajętym  stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.” 

3. Zmiany do Regulaminu określone niniejszym Aneksem obowiązują od dnia 22 października 2015 

roku. 

 

4. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

Kielce, dnia 22 październik 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 1 z dnia 28.09.2015 roku do Regulaminu Głosowania 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” 

Niniejszy aneks (zwany dalej „Aneksem”) wprowadza następujące zmiany do Regulaminu 

Głosowania „ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” (zwanego dalej „Regulaminem”) 

1. Zmienia się treść zapisu w „§2 punkt 2. Głosowanie rozpoczyna się z dniem 15 września 2015

roku o godz. 00:00:01 i kończy się z dniem 30 października 2015 roku o godzinie 23:59:59.

2. Zmienia się treść zapisu w „§3 punkt 3. W celu wzięcia udziału w Głosowaniu wymagane jest

podanie w odpowiednim polu w serwisie do głosowania adresu e-mail oraz następnie jego

weryfikacja poprzez kliknięcie w odpowiedni link przysłany pod podany adres e-mail,

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznanie się z niniejszym

Regulaminem Głosowania oraz  przejście weryfikacji za pomocą systemu Captcha. ”.

3. Zmienia się treść zapisu w „§5 punkt 1. Wyniki głosowania (dane Zwycięskiej Placówki oraz

Uczestnika Konkursu, będącego Zwycięzcą Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu) zostaną

opublikowane na stronie internetowej www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs dnia 31 października

2015 roku o godzinie 13.00.”

4. Zmiany do Regulaminu określone niniejszym Aneksem obowiązują od dnia 28 września 2015

roku.

5. Pozostałe postanowienie Regulaminu pozostają bez zmian.

Kielce, dnia  28 września 2015 r. 



REGULAMIN GŁOSOWANIA W KONKURSIE 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” 

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin (zwany dalej „Regulaminem Głosowania”) zawiera zasady głosowania

w Konkursie „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka ActivTek Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663) przy

ul. Olszewskiego 6, wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  

numerem KRS 0000370488 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Kielce, 

Wydział Gospodarczy X – Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 6572858098, REGON 

260390590 (zwana dalej „Organizatorem” lub „ActivTek Sp. z o.o.”), prowadząca niniejszy 

Konkurs. 

3. Organizatorem etapu głosowania jest spółka ActivTek Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-

663) przy ul. Olszewskiego 6, wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod  numerem KRS  0000370488 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd 

Rejonowy Kielce, Wydział Gospodarczy X – Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 6572858098, 

REGON 260390590, (zwana dalej „Organizatorem Głosowania”). 

4. Celem Głosowania jest wytypowanie przez Internautów Placówki, która powinna otrzymać 5

sztuk urządzeń AP 3000 służących do eliminacji zagrożeń z powietrza, spośród zgłoszonych 

przez gminy lub zarządców przedszkoli na odrębnych zasadach wskazanych w Regulaminie 

Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” (dalej: „Regulamin Konkursu”), w których 

Placówka wybrana w drodze głosowania zostanie wyposażona w urządzenia do oczyszczania 

powietrza („Zdrowe Przedszkole z ActivTek”). 

5. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym

dalej „Regulaminem Głosowania”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pośrednictwem Internetu na stronie

internetowej www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs. 

7. Wykaz  Placówek zgłoszonych przez gminy lub zarządców placówek(przedszkoli, żłobków)

do Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”, na które będzie można głosować w ramach 

niniejszego Głosowania, zostanie umieszczony na stronie internetowej 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs. 

§2  CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA

1. Głosowanie zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs

za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”. 

2. Głosowanie rozpoczyna się z dniem 15 września 2015 roku o godz. 00:00:01 i kończy się z

dniem 26 października 2015 roku o godzinie 23:59:59. 

§3  UCZESTNICTWO W GŁOSOWANIU

1. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła 

wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem Głosowania. Osoby nie posiadające pełnej 

zdolności do czynności prawnych mogą zostać Uczestnikami Głosowania za zgodą opiekuna. 

2. W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które poddały weryfikacji swój adres e-mail.

3. W celu wzięcia udziału w Głosowaniu wymagane jest podanie w odpowiednim polu w

serwisie do głosowania adresu e-mail oraz następnie jego weryfikacja poprzez kliknięcie w 



odpowiedni link przysłany pod podany adres e-mail, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Głosowania. 

4.    Osoby, które dokonały prawidłowej weryfikacji adresu e-mail zwane są w niniejszym 

Regulaminie „Uczestnikami Głosowania”. 

 

 §4  ZASADY UCZESTNICT WA W GŁOSOWANIU 

1. W ramach Głosowania, Organizator Głosowania umieści w Aplikacji zgłoszone przez gminy 

lub zarządców placówek z terenu Rzeczpospolitej Polskiej placówki, w których ich zdaniem, 

powinny znaleźć się urządzenia do uzdatniania powietrza ActivTek (Zdrowe Przedszkole z 

ActivTek). 

2.    Zadaniem Uczestników Głosowania jest oddawanie głosów na placówki, które według nich 

najbardziej potrzebują urządzeń do uzdatniania powietrza (Zdrowe Przedszkole). 

3.    Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji. 

Polegać ono będzie na wybraniu jednej lokalizacji (spośród placówek poprawnie zgłoszonych 

przez gminy oraz zarządców placówek) oraz kliknięciu opcji „GŁOSUJ”. 

4.    Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną 

wybraną przez siebie placówkę. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać 

następny głos na tę samą lub inną wybraną przez siebie placówkę. 

5.    Po zakończeniu głosowania zostanie wyłoniona Zwycięska Placówka, które zdobyła 

największą liczbę głosów.  

6.  W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jedną placówkę, decyzję o 

wyborze Zwycięskiej Placówki podejmie Organizator Głosowania. W przypadku niespełnienia 

przez daną placówkę warunków określonych w Regulaminie Konkursu, na jej miejsce wejdzie 

placówka z kolejną największą ilością głosów. 

7. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za 

nieważne i jako takie usuwane z  wyników głosowania. 

8. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora Głosowania, co do sposobu 

ich oddania bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi 

informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu Głosowania, Organizator 

Głosowania zastrzega sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów. 

9.  Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego 

wątpliwości weryfikacji na podstawie  dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka 

może trwać do 48 godzin. 

10. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie  miał  

sposób wielokrotny lub ciągły i które wykonane będą  przy użyciu wzbudzającej uzasadnione 

wątpliwości Organizatora domeny internetowej bądź konkretnego, ustalonego przez Organizatora 

urządzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości 

wykorzystania do Głosowania urządzenia lub domeny wzbudzającej wątpliwości. Ponadto 

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych przy użyciu domen bądź 

urządzeń, o których mowa jest w niniejszym punkcie Regulaminu. 

11. Organizator za głosy oddane w sposób zgodny z Regulaminem uzna: 

a.    Głosy oddane z komputerów ogólnodostępnych w miejscach publicznych, takich jak szkoły, 

biblioteki, galerie handlowe – bez ograniczeń ilościowych. 

b.  Głosy oddane przy użyciu prywatnych urządzeń umożliwiających oddanie głosu w Konkursie 

w ilości maksymalnie 10 głosów dziennie. 

Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania głosów oddanych z urządzeń prywatnych w 

ilości powyżej 10 głosów dziennie, a także prawo żądania udokumentowania,  



że dane urządzenie jest udostępnione w miejscu publicznym. 

 

§5  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW 

1. Wyniki głosowania (dane Zwycięskiej Placówki oraz Uczestnika Konkursu, będącego 

Zwycięzcą Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu) zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs dnia 27 października 2015 roku o godzinie 

13.00. 

2.    Po ogłoszeniu wyników Głosowania, Organizator na warunkach wskazanych w Regulaminie 

Konkursu, poinformuje o powyższym Zwycięską Placówkę, celem spełnienia pozostałych 

warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, o którym mowa w niniejszym ustępie, których 

spełnienie będzie równoznaczne z  przyznaniem Nagrody w  postaci wyposażenia 

przedszkola/żłobka w uzdatniacze powietrza ActivTek(„Zdrowe Przedszkole z ActivTek”)  

3.    Aktualna liczba głosów oddanych na daną placówkę dostępna jest przez cały czas trwania 

głosowania w zakładce konkurs na stronie www.zdroweprzedszkole.pl. Organizator Głosowania 

zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyników głosowania z opóźnieniem nie dłuższym niż 48 

godzin, w przypadku obciążenia serwera, na którym umieszczona jest domena 

www.zdroweprzedszkole.pl, uniemożliwiającego jego normalną pracę. 

 

§6  REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu Głosowania(zawierające dane osoby zgłaszającej, dane osoby, 

której zgłoszenie dotyczy, powód reklamacji, treść żądania) mogą być składane Organizatorowi 

Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: 

konkurs@zdroweprzedszkole.pl, w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie 

później niż 30 dni po zakończeniu Głosowania tzn. do 25 listopada 2015 roku. 

2.    Organizator Głosowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji zgodnie z 

ustępem poprzedzającym, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym 

stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez 

zgłaszającego reklamację. 

3.  Uczestnik Głosowania może informować Organizatora Głosowania o wszelkich 

nieprawidłowościach związanych z Głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wysyłając informację na następujący adres e-mail: konkurs@zdroweprzedszkole.pl. Informacja o 

nieprawidłowościach nie będzie traktowana jako reklamacja. 

 

§7  DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych podanych w Głosowaniu jest ActivTek Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Głosowania oraz w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”. 

2.    Uczestnicy Głosowania mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane 

poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-

mail: konkurs@zdroweprzedszkole.pl  

3.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika Głosowania oraz wyrażenie  zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem uczestnictwa w Głosowaniu. 



4. Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji głosu oddanego

przez uczestnika Głosowania za pomocą komunikacji drogą e-mailową. Organizator Głosowania 

oświadcza, że te dane podlegają wszystkim pozostałym zapisom tej umowy. 

§8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego

Regulaminu Głosowania. 

2. Głosowanie prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu Głosowania nie jest grą

losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540). 

3. Wszelkie informacje na temat Głosowania można uzyskać kontaktując się z Organizatorem

Głosowania pod adresem e-mail: konkurs@zdroweprzedszkole.pl. 

Kielce, dnia 06.07.2015r.
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