REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU „Leo English Songs”
§ 1. Konkurs
Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie („Regulamin”) jest skierowany do czynnych
zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego Przedszkoli Wzorcowych („Konkurs”).

§ 2. Organizator Konkursu
1.

Organizatorem Konkursu jest Leader School Katarzyna Rojkowska, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź, numer NIP: 948-180-79-49, REGON: 672027033
(„Organizator”).

2.

Czynności organizacyjne związane z Konkursem, w tym utrzymanie Strony Konkursu, zbieranie
i przechowywanie Formularzy, Zgód i obsługa korespondencji związanej z reklamacjami
wykonuje Leader School Katarzyna Rojkowska, z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 21, 90-227
Łódź („Operator”).

§ 3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 luty 2018 r. i kończy się w dniu 30 kwietnia 2018 r.

§ 4. Wgląd w Regulamin
1. Informacja o ogłoszeniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej dostępnej pod
adresem http://www.leonardoschool.pl/konkurs („Strona Konkursu”).
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie Konkursu.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki:
(a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
(b) jest czynnym zawodowo nauczycielem wychowania przedszkolnego Przedszkola
Wzorcowego;
(c) wypełni formularz zgłoszeniowy („Formularz”) dostępny na Stronie Konkursu;
(d) wydrukuje wypełniony Formularz i potwierdzi go stosowną pieczęcią przedszkola, a
następnie prześle go na adres Operatora: Leader School, ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź,
z dopiskiem „Konkurs Leo English Songs”;
(e) wydrukuje i wypełni oraz potwierdzi stosownymi podpisami i pieczęciami Zgody
na wykorzystywanie wizerunku nauczyciela i dziecka („Zgody”), a następnie prześle je
na adres Operatora: Leader School ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź, z dopiskiem Konkurs
„Leo English Songs”;
(f) prześle w wymaganym terminie Pracę Konkursową zgodnie z instrukcjami dostępnymi na
Stronie Konkursu, w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi
lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów biorących udział przy organizacji
niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka,
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rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 6. Zasady Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu i udokumentowaniu wystąpienia dziecka lub
grupy dzieci krótkiego filmu („Film”) zawierającego wykonanie wybranej piosenki Leo English z
poziomów: Little Ones, Pre-Starters, Starters, Climbers zwanego dalej („Pracą Konkursową”)
oraz przesłaniu Pracy Konkursowej na adres Operatora przed upływem wymaganego terminu
nadsyłania Prac Konkursowych określonym w § 6. Pkt.4 niniejszego Regulaminu.
2. Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
(a) musi być zrealizowana z dzieckiem lub grupą dzieci uczestniczącym/i w zajęciach
prowadzonych metodą Leo English w trakcie trwania Konkursu;
(b) film musi zawierać nagranie wykonania dowolnej piosenki z zakresu Leo English z poziomu:
Little Ones, Pre-Starters, Starters, Climbers;
(c) Praca Konkursowa będzie przygotowana samodzielnie przez Uczestnika wraz z
towarzyszącym mu dzieckiem lub grupą dzieci;
(d) Praca Konkursowa będzie przygotowana zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na Stronie
Konkursu i będzie się składała, co najmniej z wykonania jednej całej piosenki Leo English;
(e) Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych z zastrzeżeniem, że
każdy Film będzie przedstawiał nagranie innej piosenki Leo English i zostanie zrealizowany z
innym dzieckiem bądź grupą dzieci;
(f) Film będzie trwał maksymalnie 3 minuty, może być nieprofesjonalny, w jednym z formatów:
wmv, avi lub mpeg4 oraz nagrany na nośniku CD lub DVD;
(g) zostanie dostarczona na adres Operatora, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami
(Formularz, Zgody na przetwarzanie wizerunku) do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny
24.00. W przypadku dotarcia przesyłki po tym terminie decyduje data stempla pocztowego.
3. Formularz oraz Zgody zostaną wypełnione prawidłowo, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na
Stronie Konkursu.
4. Terminarz Konkursu określa poniższa tabela:
Akcja

Termin

Ogłoszenie Konkursu

1 luty 2018r.

Termin nadesłania Prac Konkursowych*

do dnia 30 kwietnia 2018
r. do godz. 24.00*

Wyłonienie Uczestników nominowanych do otrzymania Nagrody

18 maj 2018 r.

Opublikowanie wyników Konkursu na internetowej stronie Konkursu
oraz mailowe powiadomienie Uczestników nominowanych do 18 maj 2018 r. włącznie
otrzymania nagrody
Przekazanie nagród zwycięzcom Konkursu

31 maja 2018 r.

*Decyduje data stempla pocztowego
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5. Wykonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. (a) – (g) jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w Formularzu. Decyzja o
wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

§ 7. Nagrody
1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody („Nagrody”):
a. W kategorii Przedszkola Wzorcowe Leo English
1 miejsce – Nagroda dla Przedszkola: ZESTAW KARAOKE;
2 miejsce – Nagroda dla Przedszkola: RADIOMAGNETOFON;
3 miejsce – Nagroda dla Przedszkola: RADIOMAGNETOFON;
2. Każdemu Laureatowi uprawnionemu do Nagrody przysługuje prawo do jednej Nagrody, w
zależności od zajętego miejsca.
3. Fundatorem nagród i przekazującym jest Operator.
4. Każda Nagroda składa się z nagrody rzeczowej, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu oraz
nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości rynkowej nagrody rzeczowej.
5. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Laureatom, lecz zostanie przeznaczona przez Operatora
w całości na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego dla
nagród promocyjnych i zostanie przelana na rachunek odpowiedniego organu skarbowego w
terminie przewidzianym przepisami prawa.
6. Nagrody rzeczowe dla Laureatów zostaną przesłane kurierem na adres Uczestnika podany w
zgłoszeniu konkursowym do dnia 31 maja 2018 r. włącznie.
7. Nagród nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród z uwagi na ilość i jakość
zgłoszonych Prac Konkursowych.

§ 8. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu
1. Oceny oraz wyboru najciekawszych Prac konkursowych spośród Filmów spełniających warunki
określone w § 6 ust.2 Regulaminu dokonuje Komisja Konkursu powołana przez Organizatora
spośród przedstawicieli Organizatora („Komisja Konkursu”). W skład Komisji Konkursu wchodzić
będą w szczególności przedstawiciele Organizatora, metodyk Leo English, ekspert języka
angielskiego, kompozytor twórca muzyki Leo English.
2. Komisja Konkursu dokonuje wyboru 3 (trzech) najciekawszych, wedle swojego uznania, Prac
Konkursowych w każdej kategorii, zgłoszonych przez Uczestników i przyznaje tym Uczestnikom
kolejno od pierwszego do trzeciego miejsca za Pracę Konkursową odpowiednio: od najbardziej
do najmniej ciekawy („Laureaci”).
3. Laureaci są uprawnieni do otrzymania Nagrody zgodnie z Regulaminem.
4. Przy wyborze najciekawszych Prac Konkursowych Komisja Konkursu będzie brała pod uwagę
przede wszystkim:
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a. zgodność z wymaganiami określonymi w § 6 ust.2 niniejszego Regulaminu,
b. zaangażowanie nauczyciela/lektora wraz z dzieckiem lub grupą dzieci w przygotowanie
wystąpienia,
c. aranżację piosenki,
d. kreatywność w zakresie: scenografii, kostiumów, makijażu, układu artystycznego
(choreografia, podział na role),
e. wykonanie utworu (poprawność wymowy i intonacji tekstu piosenki).
5. Przy wyborze najciekawszych Prac Konkursowych Komisja Konkursu nie będzie brała pod uwagę:
a. Technicznych aspektów przygotowania Filmu w tym: efektów specjalnych, sposobu
montażu i oprawy graficznej nagrania.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru innego Laureata, spośród Uczestników, którzy zgłosili
Prace Konkursowe do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy uzyska wiarygodną informację, że
nagrodzona Praca Konkursowa narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób
naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator, może
wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo cofnąć decyzję i wyłonić
laureata spośród pozostałych Uczestników.
7. Decyzje Komisji Konkursu są wiążące i ostateczne.

§ 9. Informacja o wynikach Konkursu
1. Uczestnicy nominowani do Nagrody zostaną poinformowani przez Operatora o tych nominacjach
do dnia 18 maja 2018 r. włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
podany w Formularzu. Niezależnie od poinformowania drogą e-mail, imiona i nazwiska osób
nominowanych do Nagród zostaną podane do publicznej wiadomości na Stronie Konkursu.
Informacja o przyznaniu Nagród Laureatom zostanie ogłoszona w dniu 18 maja 2018 r. na stronie
internetowej Konkursu.
2. Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od Dnia Rozstrzygnięcia Konkursu celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do
przekazania Nagrody.

§ 10. Anulowanie Nagrody
Jeżeli po Dacie Rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku, których odpadnie
podstawa przyznania prawa do Nagrody dany Laureat będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz
Operatora równowartości pieniężnej wydanej Nagrody oraz ewentualnych kosztów wysyłki Nagrody
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Operatora.

§ 11. Reklamacje
Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem
poleconym, na adres Leader School, ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Leo
English Songs”, w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od Dnia Rozstrzygnięcia Konkursu (liczy
się data otrzymania reklamacji przez Operatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora
w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie
poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną. Decyzja w
przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
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§ 12. Odpowiedzialność za przesyłki
Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek
oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników w związku z przebiegiem Konkursu.

§ 13. Zgoda na przesyłanie informacji
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej
Konkursu akceptując niniejszy Regulamin.

§ 14. Ochrona danych osobowych
1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez Uczestnika w związku z
przeprowadzeniem Konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora jedynie w celach
związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem Laureatów i
przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem Nagród.
2. Organizator informuje także, że dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, o ile
Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę, mogą być zbierane i przetwarzane przez Organizatora w
celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Leo English i
Play&Learn, a także w celach statystycznych i marketingowych produktów Leo English i
Play&Learn.
3. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na publikację przez Organizatora, swojego imienia i
nazwiska oraz informacji dotyczącej przedszkola lub szkoły językowej, w której pracuje
Uczestnik wraz z informacją o nominowaniu Uczestnika do Nagrody oraz o uzyskaniu przez
Uczestnika prawa do Nagrody.
5. Uczestnik działając w imieniu własnym oświadcza, że w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.)
wyraża zgodę na swobodne wykorzystywanie przez Organizatora, wykonanego filmu z jego
wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych w ramach
profilu Organizatora wyłącznie w powiązaniu z konkursem „Leo English Song” oraz z projektem
„Wzorcowe przedszkole”.
6. Przesłanie Projektu przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie
zgody dotyczące rozpowszechniania wizerunku wszystkich osób, które wstępują w Pracy
Konkursowej, w tym także dzieci w mediach (prasa, Internet, telewizja) oraz w materiałach
marketingowych, poligraficznych
i prasowych związanych z Konkursem ,,Leo English Songs’’ oraz zezwala Organizatorowi, na
takie wykorzystywanie jego wizerunku, w tym filmu z takim wizerunkiem.
7. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora, informacji
handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
8. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że niepodanie danych osobowych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w
Konkursie i potwierdza, poprzez wykonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w § 5 ust. 1
pkt. (c) – (g), że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
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§ 15. Prawa autorskie
1. Uczestnik może przesłać Pracę Konkursową, którą sam wykonał, a jeśli Praca Konkursowa
stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych („Ustawa”) wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszystkie prawa autorskie.
Przesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada
wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do Projektu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr
osobistych w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej przez Uczestnika czy treścią takiej
Pracy.
2. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na terytorium całego świata na korzystanie z Pracy
Konkursowej w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
przesłania Pracy Konkursowej, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy, w
szczególności na następujących polach eksploatacji: (I) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie
Projektu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (II)
rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Pracy Konkursowej lub jej egzemplarzy; (III)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niej w miejscu i czasie
przez niego wybranym; (IV) opublikowanie na wewnętrznych i ogólnodostępnych stronach
Organizatora oraz Stronie Konkursu, a także w portalach społecznościowych na profilu
Organizatora; (V) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wśród pracowników, partnerów i
klientów Organizatora; (VI) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń
sponsorowanych i współsponsorowanych przez Organizatora; (VII) w postaci wyjątków do
wykorzystania w przemówieniach, slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych;
oraz (VIII) jako punkt referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasą lub ogółem
społeczeństwa. Wspomniane prawa są udzielane na mocy posiadanych przez Uczestnika lub
będących pod jego kontrolą stosownych praw własności intelektualnej.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań Pracy Konkursowej, w rozumieniu art. 2 Ustawy oraz przenosi na Organizatora prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Uczestnik zezwala na anonimowe rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, z zastrzeżeniem, że
Organizator, wedle własnego wyboru, może dołączyć do takiego Pracy Konkursowej informację
zawierającą imiona i nazwiska lub pseudonimy udostępniających ją Uczestników. Uczestnik
wyraża zgodę na taką publikację jej/jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, jak również na
anonimowe rozpowszechnianie Pracy Konkursowej.
5. Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw osobistych
ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do
wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Uczestnik nabył najpóźniej z chwilą przesłania Pracy
Konkursowej wszystkie prawa osób trzecich konieczne do niezakłóconego korzystania z Pracy
Konkursowej przez Organizatora.
6. Z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z Pracy Konkursowej.
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§ 16. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich
praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie
aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej
formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Stronie Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację informacji o Pracy
Konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz informacją dotyczącą przedszkola
lub szkoły językowej, w której pracuje Uczestnik na Stronie Konkursu, wewnętrznych i
ogólnodostępnych stronach internetowych Organizatora oraz w ich materiałach promocyjnych
dotyczących Konkursu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa.
4. Kontakt do Organizatora dostępny jest pod adresem e-mail: kr@leaderschool.pl
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