
Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Konkursu 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” 
 

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

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

 

1. Zmienia się treść zapisu w punkcie „12.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia 

Konkursu można zgłaszać do Organizatora na adres: Organizator Konkursu „Zdrowe Przedszkole z 

ActivTek” ActivTek Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26 w formie 

pisemnej(zawierające dane osoby zgłaszającej, dane Placówki której zgłoszenie dotyczy, powód 

reklamacji, treść żądania) w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości, ale nie później niż 

10 dni po zakończeniu głosowania, czyli maksymalnie do 9.11.2015. Reklamacje zgłaszane po 

terminie nie będą rozpatrywane. ” 

2. Zmienia się treść zapisu w punkcie „12.2.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w 

terminie 2 dni roboczych od dnia ich doręczenia na adres Organizatora: Organizator Konkursu 

„Zdrowe Przedszkole z ActivTek”, ActivTek Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26 ”. 

3. Zmienia się treść zapisu w punkcie „3.3. Po zakończeniu Konkursu w dniu 30 października 2015r. 

pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika będącego Zwycięzcą Konkursu i Zwycięską Placówką 

warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Fundator do dnia 16  listopada 2015r. ufunduje 

Nagrodę w Konkursie określoną w pkt. 5.1. W przypadku opóźnienia spowodowanego 

okolicznościami leżącymi po stronie Uczestnika lub po stronie innych osób, za które Fundator nie 

odpowiada, termin ufundowania Nagrody w Konkursie przez Fundatora ulegnie odpowiedniemu 

wydłużeniu.”                                                                                                                                                                                                                        

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

roku.                                                                                                                                                                                              

5. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

Kielce, dnia 22 październik 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 1 z dnia 28.09.2015 roku do Regulaminu Konkursu 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK”

Niniejszy aneks (zwany dalej „Aneksem”) wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Konkursu 
„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” (zwanego dalej „Regulaminem”) 

1. Zmienia się treść zapisu w punkcie „3.2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 1 sierpnia
2015 r., godz. 00:00:01 do dnia 30 października 2015 r. godz. 23:59:59 (…)”

2. Zmienia się treść zapisu w punkcie „3.2.3. Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie: „3.2.3.Od dnia 15 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 30 października 2015 r. do
godziny 23:59:59 odbędzie się głosowanie internautów za pośrednictwem strony
www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs mająca na celu wyłonienie zwycięzcy”.

3. Zmienia się treść zapisu w punkcie „3.2.4. Wyniki Konkursu (dane Zwycięskiej Placówki -
Uczestnika, będącego Zwycięzcą Konkursu) zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie 
www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs w dniu 31 października 2015r o godz. 13:00:00. Ponadto 
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu przez Organizatora mailowo na 
podany podczas zgłoszenia adres e-mail.”

4. Zmienia się treść zapisu w punkcie „3.3. Po zakończeniu Konkursu w dniu 30 października 2015
r. pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika będącego Zwycięzcą Konkursu i Zwycięską
Placówką warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Fundator do dnia 15 listopada 2015
r. ufunduje Nagrodę w Konkursie określoną w pkt. 5.1. W przypadku opóźnienia spowodowanego
okolicznościami leżącymi po stronie Uczestnika lub po stronie innych osób, za które Fundator nie
odpowiada, termin ufundowania Nagrody w Konkursie przez Fundatora ulegnie odpowiedniemu
wydłużeniu.”

5. Zmienia się treść zapisu w punkcie „7.3. Od dnia 15 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 30
października 2015 r. do godziny 23:59:59, za pośrednictwem strony
www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs odbędzie się głosowanie internautów mające na celu
wyłonienie Zwycięskiej Placówki spośród Placówek biorących udział w Konkursie,
opublikowanych przez Organizatora na stronie www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs”

6. Zmienia się treść zapisu w punkcie  „7.5. Wyniki Konkursu (dane Zwycięskiej Placówki oraz
Uczestnika, będącego Zwycięzcą Konkursu) zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie
www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs w dniu 31 października 2015 r. Ponadto Zwycięzca
Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu przez Organizatora mailowo na podany
podczas zgłoszenia adres e-mail.”

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

8. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Kielce, dnia  28 września 2015 r. 

http://www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs


 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK” 
 
 
 
 
1. ZASADY OGÓLNE  

1.1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady konkursu 

prowadzonego pod nazwą „Zdrowe  Przedszkole z ActivTek” (zwanego dalej „Konkursem” 

lub „Zdrowe  Przedszkole z ActivTek”). 

1.2.  Organizatorem Konkursu jest 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.”).  

1.3.  Organizator  może  powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z 

niniejszego Regulaminu innemu podmiotowi. 

1.4. Organizator konkursu „Zdrowe  Przedszkole z ActivTek” przekazuje do puli nagród 

urządzenia AP 3000, stanowiące wyposażenie placówki wybranej w drodze głosowania 

internautów. 

1.5.  Konkurs organizowany jest dla przedszkoli i żłobków z województwa świętokrzyskiego 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających zawarte w niniejszym Regulaminie 

kryteria. ActivTek Sp. z o.o. w ramach konkursu „Zdrowe  Przedszkole z ActivTek” 

wyposaży zwycięską placówkę w urządzenia w technologii RCI do neutralizacji zagrożeń 

mikrobiologicznych i alergenów z powietrza. 

1.5.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.6.  Fundatorem Nagród w konkursie jest ActivTek Sp. z o.o. 

 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział: 

2.1.1. Państwowe przedszkola i żłobki, 

2.1.2. Prywatne przedszkola i żłobki,  

położone na terytorium województwa świętokrzyskiego Rzeczypospolitej Polskiej (zwane 

dalej „Uczestnikami”). 

 

 

3. MIEJSCE ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU 

3.1.  Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2.  Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r., godz. 00:00:01 do dnia 

26 października 2015 r. godz. 23:59:59 i składa się z następujących 

Faz: 

3.2.1. W okresie od 1 sierpień 2015 r. do 19 października 2015 r. należy zgłosić udział w 

Konkursie w sposób opisany w pkt. 6 Regulaminu. 

3.2.2.  Od dnia 15 września 2015 r. Organizator będzie publikować na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs informacje o placówkach (w szczególności ich nazwę i 

adres) wraz z Opisem oraz dane Uczestników w Konkursie, którzy skutecznie dokonali 

Zgłoszenia udziału w Konkursie.  



 

 

3.2.3.  Od dnia 15 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 26 października 2015 r. do godziny 

23:59:59 odbędzie się głosowanie internautów za pośrednictwem strony 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs mająca na celu wyłonienie zwycięzcy. 

3.2.4. Wyniki Konkursu (dane Zwycięskiej Placówki - Uczestnika, będącego Zwycięzcą 

Konkursu) zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs w dniu 27 października 2015 r o godz. 13:00:00. 

Ponadto Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu przez Organizatora 

mailowo na podany podczas zgłoszenia adres e-mail. 

3.2.5. W  przypadku, gdyby Nagroda została odebrana Zwycięzcy  Konkursu z przyczyn 

wskazanych  w Regulaminie, Organizator jest uprawniony do ogłoszenia dodatkowego Etapu 

Konkursu, w ramach którego ogłoszona zostanie dodatkowa Zwycięska Placówka. W takim 

przypadku Organizator opublikuje zaktualizowane wyniki, których dotyczą zmiany 

Zwycięzców. Ponadto Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu 

przez Organizatora mailowo na podany adres e-mail oraz telefonicznie na podany numer 

telefonu. Terminy dodatkowego Etapu Konkursu zostaną określone przez Organizatora w 

ogłoszeniu o dodatkowym Etapie Konkursu. 

3.3. Po zakończeniu Konkursu w dniu 26 października 2015 r. pod warunkiem spełnienia 

przez Uczestnika będącego Zwycięzcą Konkursu i Zwycięską Placówką warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, Fundator do dnia 15 listopada 2015 r. ufunduje 

Nagrodę w Konkursie określoną w pkt. 5.1. W przypadku opóźnienia spowodowanego 

okolicznościami leżącymi po stronie Uczestnika lub po stronie innych osób, za które Fundator 

nie odpowiada, termin ufundowania Nagrody w Konkursie przez Fundatora ulegnie 

odpowiedniemu wydłużeniu. 

 

4.     CEL KONKURSU 

4.1.  Celem Konkursu jest wyłonienie jednej Placówki wytypowanej w drodze głosowania 

(zwanej dalej „Zwycięską Placówką”) spośród Placówek zgłoszonych do Konkursu przez 

gminy lub placówki, a które zostaną wybrane w ramach głosowania internautów 

odbywającego się na zasadach określonych w Regulaminie Głosowania w Konkursie 

„Zdrowe Przedszkole z ActivTek”. W ramach Nagrody urządzenia ActivTek zostaną 

dostarczone przez Fundatora nagrody do Zwycięskiej Placówki. 

 

5.     NAGRODY W KONKURSIE 

5.1.  Nagrodą w Konkursie jest wyposażenie Zwycięskiej Placówki(wyłonionej w wyniku 

głosowania internautów) w 5 sztuk oczyszczaczy powietrza AP 3000 ActivTek, każdy o 

wartości 3450 PLN brutto. Sumaryczna wartość nagród w konkursie to 17250 PLN brutto. W 

przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Uczestnika lub 

po stronie innych osób, za które Fundator nie odpowiada, termin przekazania nagrody 

wskazany w niniejszym regulaminie ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu. 

5.2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.   

5.3. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez zwycięzców Konkursu zamieniane na inne 

nagrody, bądź środki pieniężne, ani też nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę 

Konkursu na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich. 

5.4.  Urządzenia ActivTek zostaną dostarczone przez dostawcę wskazanego przez ActivTek 

Sp. z o.o.  w terminach uzgodnionych indywidualnie ze Zwycięzcą Konkursu. 

5.5.  Urządzenia ActivTek z dniem jego przekazania Zwycięzcy Konkursu staną się 

własnością Zwycięzcy Konkursu.  

5.6.  Przekazanie Nagrody na rzecz Zwycięzcy Konkursu może zostać dokonane 

bezpośrednio przez ActivTek Sp. z o.o. lub przez inny podmiot uprawniony przez ActivTek 

sp. z o.o. 



 

 

5.7.  Wyłączną odpowiedzialność za realizację Nagród, tj. za przekazanie Nagród, ponosi 

ActivTek Sp. z o.o. 

 

6. ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  

6.1.  Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 19 

października 2015 r. (dalej „Termin Zgłoszeń”) zgłosić Organizatorowi udział w Konkursie, 

zawierający nazwę  Placówki w następujący sposób: 

6.1.1. doręczyć Organizatorowi prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy(Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) wraz z Oświadczeniem(Załącznik nr 2 do Regulaminu), dostępne na 

stronie www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs , mailem na adres 

konkurs@zdroweprzedszkole.pl, listem poleconym lub kurierem na adres: Organizator 

Konkursu ActivTek Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26., z dopiskiem 

„Zdrowe Przedszkole z ActivTek” 

6.1.2.  po pozytywnym zweryfikowaniu przesłanego Formularza Zgłoszeniowego i 

Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu pod względem formalnym, 

zgłoszenie udziału w Konkursie jest skutecznie dokonane przez Uczestnika (dalej „Zgłoszenie 

udziału w Konkursie”). 

Szczegóły zgłoszenia udziału w Konkursie zostały wskazane poniżej. 

6.2.  Wzór formularza zgłoszeniowego do Konkursu (zwanego „Formularzem 

Zgłoszeniowym”), stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6.2.1. Wzór oświadczenia o prawach autorskich do Opisu Placówki(zwanego 

Oświadczeniem) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6.2.2. Wzór oświadczenia o zmianie danych osoby kontaktowej stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

6.3. Formularz Zgłoszeniowy będzie dostępny do 19 października 2015 r. do pobrania na  

stronie internetowej www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs oraz zostanie doręczony wybranym 

przez Organizatora Uczestnikom (m.in. gminom) listownie i mailowo. Fakt, że Organizator 

prześle Formularz Zgłoszeniowy do określonych Placówek, nie oznacza iż w Konkursie, nie 

mogą brać udziału Placówki, do których nie został wysłany Formularz Zgłoszeniowy. W 

Konkursie mogą brać udział wszystkie przedszkola i żłobki położone na terytorium 

województwa świętokrzyskiego Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.4.  Aby prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik ma obowiązek: 

6.4.1.       podać wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym dane oraz opis Placówki(w 

szczególności, nazwę i adres Placówki, dalej „Opis”), 

6.4.2.       dostarczyć Organizatorowi zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych 

osób wskazanych przez Uczestnika (osoby/osób reprezentującej/ych Uczestnika oraz osoby 

kontaktowej) do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody, 

6.4.3.       oświadczyć o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować, 

wyrazić zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i 

zobowiązać się do jego przestrzegania, 

6.4.4.       oświadczyć, że zgłaszającemu przysługują wszelkie prawa autorskie do przesłanego 

Opisu Placówki i udzielić Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Opisu na 

warunkach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym, Wzór oświadczenia co stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” 

a)   Placówka nie jest przedmiotem żadnego postępowania cywilnego, administracyjnego, 

b)  w stosunku do danej Placówki nie toczy się żadne postępowanie likwidacyjne. 

6.4.5.       wyrazić zgodę na opublikowanie na  stronie www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs 

danych Uczestnika oraz danych Zwycięskiej Placówki wraz z Opisem (w szczególności jej 

nazwy i adresu). 



 

 

6.4.6.       podpisać Formularz Zgłoszeniowy (Formularz Zgłoszeniowy winien zostać 

podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika).  

6.5. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego, Organizator w ciągu 1 dnia roboczego 

dokona weryfikacji jego prawidłowości pod względem braków formalnych i prześle 

Uczestnikowi na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym: 

6.5.1.       w przypadku  stwierdzenia braków formalnych Formularza Zgłoszeniowego - 

informację o brakach formalnych Formularza, które wymagają uzupełnienia w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania informacji o brakach, z zastrzeżeniem pkt 6.6, pod rygorem 

bezskuteczności zgłoszenia udziału w Konkursie, 

6.5.2.      w przypadku stwierdzenia prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego - 

potwierdzenie prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego i przyjęcia 

Zgłoszenia, co stanowi skuteczne Zgłoszenie udziału w Konkursie. 

6.6.  Termin na uzupełnienie braków, o którym mowa w pkt. 6.5.1 kończy się w dniu 19 

października 2015 r., do tego dnia braki powinny być ostatecznie uzupełnione.  

6.7.  Za Zgłoszenia udziału w Konkursie uważa się Zgłoszenia dokonane prawidłowo, a więc 

m.in. dokonane w Terminie Zgłoszeń oraz bez braków formalnych lub których braki formalne 

zostały uzupełnione w terminie wskazanym w pkt.6.5.1, z zastrzeżeniem pkt. 6.6. 

6.8.  Zgłoszenia lub uzupełnienia braków formalnych, które dotrą do Organizatora po 

Terminie Zgłoszeń będą bezskuteczne i nie zostaną uwzględniane w Konkursie. 

6.9.  Zgłoszenia lub uzupełnienia braków formalnych, które dotrą do Organizatora w czasie 

Terminu Zgłoszeń, a których potwierdzenia przyjęcia zostaną dokonane zgodnie z 

Regulaminem już po upływie Terminu Zgłoszeń, uznane są za dokonane w terminie, o ile 

dokonane zostały prawidłowo. 

6.10. Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń, jeżeli każde 

zgłoszenie dotyczy innej Placówki. 

6.11. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika kliku Placówek wymagane jest 

przesłanie odrębnego Formularza Zgłoszeniowego dla każdej z Placówek. 

6.12. Uczestnik obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi pisemnie 

wszelkich zmian danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym również zmiany 

danych osoby wyznaczonej ze strony Uczestnika do kontaktu z Organizatorem oraz 

dostarczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia osoby kontaktowej o zgodzie na 

przetwarzanie jej danych osobowych (wzór oświadczenia osoby kontaktowej znajduje się w 

Załączniku nr 3). 

6.13. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zamieszczenia na stronie głównej swojej strony 

internetowej i utrzymywania przez okres nie krótszy niż do końca trwania Konkursu banera 

dostarczonego przez Organizatora Konkursu, zawierającego informacje na temat konkursu 

oraz do rozdystrybuowania materiałów promocyjno-informacyjnych o konkursie (np. 

plakatów, ulotek) dostarczonych przez Organizatora, zgodnie z zaleceniami Organizatora. 

 

7.     PRZEBIEG KONKURSU 

7.1.  Organizator od dnia 15 września 2015 r. będzie publikował i uaktualniał na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs informacje o Placówkach (w szczególności ich adres, 

nazwę) wraz z Opisem oraz dane Uczestników biorących udział w Konkursie, którzy 

skutecznie dokonali Zgłoszenia udziału w Konkursie. 

7.2.  Konkurs będzie składał się z następujących działań: 

7.2.1. W okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 19 października 2015 r. będą przyjmowane 

zgłoszenia do Konkursu „Zdrowe  Przedszkole z ActivTek”   

7.3. Od dnia 15 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 26 października 2015 r. do godziny 

23:59:59, za pośrednictwem strony www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs odbędzie się 

głosowanie internautów mające na celu wyłonienie Zwycięskiej Placówki spośród Placówek 



 

 

biorących udział w Konkursie, opublikowanych przez Organizatora na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs. 

7.4.  W wyniku głosowania wyłoniona zostanie jedna Zwycięska Placówka z województwa 

świętokrzyskiego. 

7.5.  Wyniki Konkursu (dane Zwycięskiej Placówki oraz Uczestnika, będącego Zwycięzcą 

Konkursu) zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/konkurs w dniu 27 października 2015 r. Ponadto Zwycięzca 

Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu przez Organizatora mailowo na 

podany podczas zgłoszenia adres e-mail. 

7.6. Głosowanie internautów odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie 

Głosowania w Konkursie „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”. W głosowaniu może wziąć 

udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym 

również osoby zgłaszające Placówkę. 

7.7. Do Zwycięskiej Placówki trafią urządzenia do oczyszczania powietrza ActivTek 

stanowiące Nagrodę w Konkursie pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika i Placówkę 

warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie i w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

7.7.1 Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który 

w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie: 

7.7.1.1.     naruszył niniejszy Regulamin, 

7.7.1.2.     naruszył przepisy prawa, 

7.7.1.3.     naruszył prawa autorskie innych osób, 

7.7.1.4.     podał w Formularzu Zgłoszeniowym informacje niezgodne z rzeczywistością lub 

złożył oświadczenia niezgodne z rzeczywistością lub nie zgłosił zmiany danych podanych w 

Formularzu Zgłoszeniowym. 

7.7.2. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu czyni jego Zgłoszenie udziału w Konkursie 

bezskutecznym i uniemożliwia mu wzięcie w udziału w Konkursie (w tym otrzymanie 

Nagrody). 

7.7.3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik będzie obowiązany do 

zwrotu Organizatorowi wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z  

wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, a w szczególności zwrotu wartości otrzymanej 

Nagrody, w sytuacji, gdy urządzenia ActivTek zostały już dostarczone. Ponadto w przypadku 

wykluczenia Uczestnika z Konkursu Zwycięzcy Konkursu nie przysługują wobec 

Organizatora oraz pozostałych podmiotów,  przy pomocy których wykonują one swoje 

obowiązki wynikające z niniejszego Konkursu, żadne roszczenia związane z wykluczeniem z 

Konkursu. 

7.7.4 W przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizator ma prawo do odebrania 

Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

7.7.5. W  przypadku  odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, Zwycięzca Konkursu będzie  

obowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora 

w związku z odebraniem Zwycięzcy Konkursu Nagrody, a w szczególności zwrotu wartości 

otrzymanej Nagrody, w sytuacji, gdy urządzenia ActivTek zostały już dostarczone. Ponadto w 

przypadku odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, Zwycięzcy Konkursu nie przysługują 

wobec Organizatora oraz pozostałych podmiotów, przy pomocy których wykonują one swoje 

obowiązki wynikające z niniejszego Konkursu, żadne roszczenia związane z odebraniem 

Nagrody. 

7.8. Do dnia 16.11.2015 Organizator Konkursu przekaże Nagrody Zwycięskiej Placówce. 

 

 

 



 

 

8.  OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCÓW  KONKURSU  

8.1.  Zwycięzca Konkursu jest obowiązany do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami 

przez nich wskazanymi, w celu realizacji Nagrody. 

8.1.1. Nagrodzony podmiot gospodarczy winien wykazać wartość nagrody jako przychód z 

działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

8.2. Podatek dochodowy ponosi obdarowujący – Organizator Konkursu. 

8.3. Jeśli już po ogłoszeniu wyników Konkursu okaże się, iż Zwycięzca Konkursu nie spełnił 

warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub podał w Formularzu Zgłoszeniowym 

informacje niezgodne z rzeczywistością lub złożył oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, 

bądź też Zwycięska Placówka nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie 

lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Organizator ma prawo do 

natychmiastowego odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

 

9. OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCÓW  KONKURSU  PO PRZEKAZANIU NAGRÓD  

9.1.  Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie głównej swojej 

strony internetowej (jeżeli ją posiada) i utrzymywania przez okres nie krótszy niż 3 miesiące 

od dnia przekazania nagrody, banera informującego o wyposażeniu Placówki w uzdatniacze 

powietrza ActivTek  przez ActivTek Polska Sp. z o.o. w Zwycięskiej Placówce. Organizator 

może zwolnić Zwycięzcę Konkursu od wykonania obowiązku opisanego w niniejszym 

punkcie. 

9.2.  Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zorganizowania i umożliwienia udziału w 

uroczystym przekazaniu urządzeń reprezentanta ActivTek Sp. z o.o. oraz Patronów i 

Partnerów Konkursu Zdrowe Przedszkole z ActivTek” wymienionych na stronie 

www.zdroweprzedszkole.pl/partnerzy.  

9.3.  Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dbania o urządzenia ActivTek po ich 

przekazaniu, a także do dokonywania bieżących przeglądów technicznych oraz konserwacji 

wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Placówki zgodnie z dostarczoną instrukcją 

użytkowania i konserwacji oraz utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym zgodnie 

z wymogami prawa. 

9.4.  Koszty wykonania obowiązków wskazanych w pkt 9.1 -9.3 powyżej ponosi Zwycięzca. 

9.5.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikacje artykułów, zdjęć, filmów ze 

Zwycięskiej Placówki. 

9.6.  Zwycięska Placówka zobowiązuje się do przesyłania zdjęć z nagrodami. 

 

10.   INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz prawdziwość danych 

podanych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę 

danych lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych 

uniemożliwiającą powiadomienie o terminie realizacji Nagrody, jak również za niemożność 

realizacji Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po innej niż Organizatora stronie (w 

szczególności z przyczyn leżących po  stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku 

Organizator ma prawo do natychmiastowego odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

 

11.   DANE OSOBOWE 

11.1. Dane osobowe osób wskazanych przez Uczestników będą przetwarzane zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1182 tj.). 

11.2. Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w Konkursie obejmuje: imię i 

nazwisko, nazwa Placówki, adres, telefon służbowy, e-mail służbowy. 



 

 

11.3. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest ActivTek Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach (25-663) przy ul. Olszewskiego 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370488 (akta rejestrowe 

przechowywane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego), NIP 6572858098, REGON 260390590. 

11.4. Dane osobowe podane w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora do celów 

przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagrody.  

11.5. Dane osobowe będą zbierane od Uczestników Konkursu. Podanie danych osobowych 

wynika z pełnionych przez daną osobę obowiązków służbowych. 

11.6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

11.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 

zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

11.7.1.     wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych, ze względu na jej szczególną sytuację, 

11.7.2.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych 

osobowych innemu administratorowi danych, w przypadku przetwarzania danych gdy jest to 

niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego 

lub dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą. 

11.8. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych osoby do kontaktu, dane te zostaną 

niezwłocznie usunięte przez Administratora, a Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia usunięcia danych podać Organizatorowi mailowo na adres: 

konkurs@zdroweprzedszkole.pl dane kontaktowe nowej osoby do kontaktu oraz dostarczyć 

na adres Organizatora: Organizator konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” ActivTek Sp. 

z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26 pisemne oświadczenie osoby kontaktowej o 

zgodzie na przetwarzanie jej danych osobowych (wzór oświadczenia osoby kontaktowej 

znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu). W przypadku niepodania takich danych w 

terminie, Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu 

lub odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody. 

 

12.   REKLAMACJE 

12.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można  zgłaszać  

do Organizatora na adres: Organizator Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” ActivTek 

Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26 w formie pisemnej(zawierające dane 

osoby zgłaszającej, dane Placówki której zgłoszenie dotyczy, powód reklamacji, treść 

żądania) w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości, ale nie później niż 14 dni 

po zakończeniu głosowania, czyli maksymalnie do 9.11.2015. Reklamacje zgłaszane po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

12.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich 

doręczenia na adres Organizatora: 

Organizator Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”, ActivTek Sp. z o. o., ul. 

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce skr. 26 

12.2.1. Organizator Konkursu pisemnie zawiadomi Uczestnika o wyniku reklamacji. 

 

13.     POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

13.1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 



 

 

13.2. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu, w tym uczestnictwa w Konkursie, na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów. 

13.3. Uczestnik zapewnia, iż podane dane i oświadczenia złożone w Zgłoszeniu są zgodne z 

rzeczywistością, a Zgłoszenie jest wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób 

trzecich. 

13.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, podmiotów, przy 

pomocy których wykonują oni niniejszy Konkurs oraz osób trzecich za podanie danych i 

oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za wady prawne  Zgłoszenia, za  naruszenie przez  

Zgłoszenie praw osób trzecich oraz za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu. 

13.5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Organizatora lub podmiotów, przy 

pomocy których wykonują oni niniejszy Konkurs, z jakimikolwiek roszczeniami 

wynikającymi z tytułu wskazanego w pkt. 13.4 lub nałożenia przez organy jakichkolwiek 

obowiązków, kar lub grzywien, Uczestnik zwolni Organizatora lub podmiotów, przy pomocy 

których wykonują oni niniejszy Konkurs, Uczestnik zwolni ich z wszelkiej odpowiedzialności 

z tego tytułu i – jeśli będzie to możliwe – wstąpi do tych postępowań w miejsce Organizatora 

lub podmiotów, przy pomocy których wykonują oni niniejszy Konkurs lub obok nich (według 

wyboru Organizatora, lub podmiotów, przy pomocy których wykonują oni niniejszy 

Konkurs). Ponadto Uczestnik zwróci Organizatorowi lub podmiotom, przy pomocy których 

wykonują oni niniejszy Konkurs, wszelkie koszty związane z powyższym, w szczególności 

zwróci pokryte przez Organizatora lub podmioty, przy pomocy których wykonują oni 

niniejszy Konkurs roszczenia, kary, grzywny i koszty itd. oraz wszelkie wydatki z tym 

związane, zarówno pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej oraz 

postępowania sądowego, administracyjnego, arbitrażowego, karnego itd. 

13.6. Organizator ani podmioty, przy pomocy których wykonują oni niniejszy Konkurs, nie 

ponoszą odpowiedzialności za:  

13.6.1.     podanie przez Uczestnika danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za 

wady prawne Zgłoszenia, za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich ani za 

nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, 

13.6.2.     za niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie, ani za ewentualne problemy 

techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, z przyczyn 

nie leżących po ich stronie, 

13.6.3.     za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług, telefonicznych (faxu) 

oraz Poczty Polskiej, 

13.7. Organizator jest uprawniony do zwolnienia Uczestnika z obowiązku spełnienia części 

obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

13.8.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

13.9.  Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Konkursu lub związane z jego przebiegiem lub 

realizacją będą rozstrzygały sądy powszechne.  

13.10. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – Wzór Formularza 

Zgłoszeniowego, Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o prawach autorskich do Opisu Placówki, 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o zmianie danych osoby kontaktowej. 

 

Kielce, dnia 06.07.2015 r. 

 

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 

 



 

 

Załącznik nr 1        

wzór formularza 

        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs dla placówek przedszkolnych i żłobków  

z woj. świętokrzyskiego 

pt. „ Zdrowe Przedszkole z ActivTek” 

Kielce, 15 września 2015 r. 

Nazwa placówki: ....……………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Zapoznałam/em się i akceptuję(zaznaczyć właściwe): 

 Regulamin Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”(wymagane) 

 Regulamin Głosowania(wymagane)  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu(zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.(wymagane) 

 Zgoda na otrzymywanie informacji o Konkursie „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” na 

podany w formularzu adres e-mail(wymagane)    

 

      …………………..                                                 
          Miejscowość, data                                                                                                               

 

                                                                   …………………………………………….. 
                                                                  Pieczęć i podpis Reprezentanta Placówki 

 

Po uzupełnieniu formularza i oświadczenia prosimy o ich przesłanie listem poleconym na 

adres:  

ActivTek Sp. z o.o.  

Ul. Olszewskiego 6/2.26 

25-663 Kielce 

 

lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zdroweprzedszkole.pl 

 

Z dopiskiem : „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs@zdroweprzedszkole.pl  

Sylwia Sadłowska, kom. 507-385-899. 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

wzór oświadczenia  

o  prawach autorskich  

do Opisu Placówki 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam że, przysługują mi wszelkie prawa autorskie do zawartego w formularzu 

zgłoszeniowym Opisu Placówki i udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

korzystanie z Opisu na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym.  

 

 

                                                                          

 ……………………… 
      miejscowość, data  
                                                                  …………………………………………….. 

                                                                   Reprezentant Placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

wzór oświadczenia  

o  zmianie danych  

osoby kontaktowej 

 

 

Oświadczenie* 

 

Oświadczam że, od dnia ……………… Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie udziału 

w  Konkursie „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” jest: 

 

Pani/Pan ……………………………………………………………… 
                      Imię i nazwisko 

 

……………………………………………………………………….. 
                     Numer telefonu 

 

……………………………………………………………………….. 
                     Adres e-mail  

 

 

 

 ……………………… 
      Miejscowość, data  
                                                                 

                                                                   …………………………………………….. 
                                                                  Pieczęć i podpis Reprezentanta Placówki 

 

 

 

Zapoznałam/em się i akceptuję(zaznaczyć właściwe): 

 Regulamin Konkursu „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”(wymagane) 

 Regulamin Głosowania(wymagane)  

 Zgoda na otrzymywanie informacji o konkursie „Zdrowe Przedszkole z ActivTek” na 

podany w formularzu adres e-mail(wymagane) 

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu(zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) (wymagane). 

 

 

 

 

                                                     …………………………………………………………… 
                                                        Podpis Osoby odpowiedzialnej za kontakt w imieniu Reprezentanta Placówki 

 

 

*wypełnić i przesłać na adres konkurs@zdroweprzedszkole.pl w przypadku zmiany osoby  

  odpowiedzialnej za kontakt w sprawie udziału w Konkursie. 
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