
Regulamin konkursu „Piątka dla Gazety”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w 
konkursie pod nazwą „ecoPiątka dla Gazety” publikowanej w Gazecie Jarocińskiej (zwanej 
dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Południowa Ofcyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą
w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS 0000053718, NIP 617-19-79-904 (dalej „Organizator"). 

3. Fundatorem nagród są Gazeta Jarocińska i inni sponsorzy.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie(zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie

wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 
Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3 Terminy

Konkurs trwa od 5 marca do 24 maja 2019 roku do godziny 12:00. Liczy się fzyczne dostarczenie
kuponu do redakcji. Wrzucone do skrzynki kupony lub wysłane pocztą i dostarczone po godzinie 12:00
nie biorą udziału w Konkursie. 

§ 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na:

a) Zadaniem uczestnika –ucznia będzie po zdobyciu dobrej oceny w szkole (5, 6 lub „słoneczka”) 
wypełnienie oryginalnego kuponu, drukowanego w każdym numerze „Gazety Jarocińskiej” i 
dostarczenie go lub wysłanie na adres redakcji („Gazeta Jarocińska”, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 
Jarocin). Każda ocena wpisana na kuponie musi być potwierdzona podpisem nauczyciela 
przedmiotu. Na kuponie musi także znaleźć się podpis rodzica/opiekuna.

b) Zadaniem uczestnika – nauczyciela/wychowawcy jest zdobycie przez jego klasę największej 
ilości punktów.

§ 5 Punkty

Każdy dostarczony kupon do redakcji Gazety Jarocińskiej to jeden punkt dla ucznia i jego klasy. Jeden 
uczeń może dostarczyć nieograniczoną ilość kuponów. Im ich więcej, tym większa szansa na 
zwycięstwo. Dodatkową możliwością zdobycia punktów jest wzięcie udziału klasy w akcji „zdobądź 
5(dziesiąt)”. Regulamin akcji dostępny wkrótce. Każde wzięcie udziału w akcji to 50 punktów dla klasy. 



§ 6 Cel Konkursu i nagrody

1. Celem konkursu jest pobudzenie uczniów do nauki , zdobywania dobrych ocen w szkole i 
nagrodzenie ich za to oraz nagrodzenie wychowawców klas za motywowanie uczniów do 
nauki.

2. Przyznanie nagród dla uczniów odbywa się w czterech etapach:
- wyłaniania laureata dnia: zebrane kupony od poniedziałku do piątku biorą udział w 
konkursie w kolejnym tygodniu. Z tych kuponów wybierzemy codziennie jedną osobę, która 
wygra zestaw „piątkowicza” : koszulkę, kubek, smycz, worek na plecy oraz długopis. Nazwisko 
zwycięzcy ogłaszane będzie codziennie na portalu jarocinska.pl  oraz raz w tygodniu w 
Gazecie Jarocińskiej. 
- wyłaniania laureata tygodnia: zebrane kupony od poniedziałku do piątku biorą udział w 
przyznaniu nagrody tygodnia, którą będzie nagroda rzeczowa oraz zestaw „piątkowicza”. 
Ogłoszenie zwycięzcy wraz z uzasadnieniem nastąpi na portalu jarocinska.pl. Laureat nagrody 
dnia może wygrać nagrodę tygodnia. 
- wyłanianie laureata miesiąca: raz w miesiącu wybierzemy laureata miesiąca, który otrzyma 
tablet i zestaw „piątkowicza”. Będzie to osoba, która dostarczy w ciągu tych dni najwięcej 
kuponów. Zwycięzca ogłoszony zostanie na portalu jarocinska.pl. Laureat nagrody dnia lub 
tygodnia może zostać laureatem miesiąca. 
- wyłonienia zdobywcy nagrody głównej – zwycięzcą zostanie klasa, która nazbiera najwięcej 
punktów. Nagrodą będzie dofnansowanie do wycieczki dla całej klasy w wysokości 5 tys. 
złotych. 

3. Udział we współzawodnictwie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych powiatu jarocińskiego (gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków) oraz gminy 
Nowe Miasto nad Wartą.

4. Nagrody dla wychowawcy klasy. Trzech wychowawców klas, którzy zdobędą największą ilość 
punktów zarówno z dostarczonych kuponów oraz z akcji „zdobądź 5(dziesiąt)” otrzymają po 
500 zł w gotówce. 

§ 7 odbiór nagród

Zwycięzcy nagród dnia, tygodnia i miesiąca mogą odbierać nagrody codziennie od godziny 8:00 do 
16:00 w siedzibie redakcji Gazety Jarocińskiej przy ul. Kasprzaka 1a w Jarocinie.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Ofcyna Wydawnicza 
Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 



sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 
z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. 

3. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i 
rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane 
osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu.

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie 
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony 
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

5. W granicach przepisów prawa rodzicowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługują 
prawa do: dostępu do danych osobowych swojego dziecka lub podopiecznego, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także 
publikację danych osobowych Laureata: imię i nazwisko, nazwa miejscowości na łamach 
Gazety Jarocińskiej i portalu jarocinska.pl. 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 


