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Regulamin Konkursu 
„Wybierz Cosinus” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą ”Wybierz Cosinus”. 

2 Definicje: 

a. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą ”Wybierz Cosinus” na zasadach niniejszego 
Regulaminu; 

b. FUNDACJA ESTONTA, KRS:  0000633953, NIP:  8982223911, Regon: 365309980 
Adres: ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 24/25, 50-376 Wrocław (Adres 
korespondencyjny:  90-515, Łódź ul. Wólczańska 81)  

c. Organizator Konkursu oraz Fundator nagród – Fundacja ESTONTA; 

d. Szkoła Cosinus – Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna prowadzona na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, dla której organem prowadzącym w rozumieniu obowiązujących 
przepisów jest Fundacja Conatus , Fundacja Nacia ,  Fundacja Rideton , Fundacja Tablon , 
Fundacja Impare, Fundacja Equamp-FIZ, Fundacja Fulgore,  Fundacja Mensam, Fundacja 
Cosinus Edukacja BG, Fundacja Cosinus Edukacja CZ, Fundacja Cosinus Edukacja EL, 
Fundacja Cosinus Edukacja GL, Fundacja Cosinus Edukacja GK, Fundacja Cosinus Edukacja 
GN, Fundacja Cosinus Edukacja KA, Fundacja Cosinus Edukacja KI, Fundacja Cosinus 
Edukacja KO, Fundacja Cosinus Edukacja LO, Fundacja Cosinus Edukacja NS, Fundacja 
Cosinus Edukacja OL, Fundacja Cosinus Edukacja PS, Fundacja Cosinus Edukacja RZ, 
Fundacja Cosinus Edukacja SI, Fundacja Cosinus Edukacja SK, Fundacja Cosinus Edukacja 
TO, Fundacja Cosinus Edukacja WR, Fundacja Cosinus Edukacja ZI.. 

e. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - to kurs prowadzony według programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej 
kwalifikacji prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla którego organem 
prowadzącym w rozumieniu obowiązujących przepisów jest jeden z podmiotów określony 
w pkt d. 

f. Słuchacz Szkoły Cosinus – osoba fizyczna wpisana na listę słuchaczy Szkoły Cosinus lub 
uczestnik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego; 

g. Uczestnik Konkursu – Słuchacz Szkoły Cosinus spełniający warunki niniejszego 
Regulaminu;  

h. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na warunkach niniejszego Regulaminu 
nabywa prawo do Nagrody; 

i. Nagroda – nagroda pieniężna, o której mowa w § 5 punkt 1 niniejszego Regulaminu; 

j. Zgłoszenie – Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie 
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3 Konkurs organizowany jest przez Organizatora.  Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu 
art. 919 Kodeksu cywilnego. 

4 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 1540) . 

5 Konkurs dzieli się na etapy: 

- pierwszy etap rozpoczyna się  od dnia 4 września  2020 roku od godz. 00:00 i trwa do dnia 30 
września 2020 roku; 

- kolejne etapy rozpoczynają się od pierwszego dnia danego miesiąca  od godziny  00.00 do 
ostatniego dnia tego miesiąca do godz. 24:00 . 

6 Zgłoszenia prac konkursowych za etap następuje w ciągu pierwszych  7 dni miesiąca następnego 
(przykładowo za wrzesień 2019 do dnia 7 października  2019 roku). 

7 Konkurs ogłoszony zostaje na czas nieokreślony i trwa do odwołania przez Organizatora. Organizator 
poinformuje o zakończeniu konkursu, nie później niż w trakcie biegu ostatniego okresu 
konkursowego poprzez informację w aktualnościach, a następnie po upływie ostatniego okresu 
usunie  formularz konkursowy. Zgłoszenia, które napłyną jako spóźnione po terminie zakończenia 
konkursu nie będą uwzględniane.  

8 Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-
Cosinus . 

9 Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.  Udział w  
Konkursie i podanie przez Uczestnika Konkursu związanych z jego udziałem danych niezbędnych dla 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu są całkowicie dobrowolne. 

 

§ 2 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnik może zrezygnować w udziału 
w Konkursie. 

2 W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłosiły swoje 
uczestnictwo w Konkursie, są słuchaczami szkół Cosinus i w miesiącu kalendarzowym, w którym 
dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęły co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w 
swojej szkole Cosinus zgodnie z ustalonym planem. 

3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, będące pracownikami bądź osobami 
współpracującymi z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich 
rodzin: zstępni, wstępni oraz rodzeństwo 

4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu 
Regulaminu w całości.  Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się 
do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

http://www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-Cosinus
http://www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-Cosinus
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5 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

6 Weryfikacja danych, o którym mowa w ust. 2 następuje na podstawie danych udostępnionych 
Organizatorowi przez Szkołę  Cosinus  

§ 3 

PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1 Uczestnik przystępując do Konkursu jest zobowiązany w danym miesiącu przesłać drogą 
elektroniczną wypełniony przez siebie formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.cosinus.pl/Promocje/Wybrałem-Cosinus 

2 W zgłoszeniu Uczestnik podaje swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu, miasto, szkołę, kierunek, a także akceptuje zapoznanie się z treścią niniejszego 
Regulaminu. Dane osobowe są niezbędne celem umożliwienia Komisji dokonania weryfikacji, czy 
zgłoszenia dokonuje osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie. 

 
3 Na konkurs składają się dwa zadania konkursowe. 

 
a) Uczestnik do Formularza załącza  skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi 

weryfikacje jego prawdziwości , a także podpisanego w sposób umożliwiający  potwierdzenie , 
że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszonego w sieci  na stronach internetowych, 
forach dyskusyjnych,  komentarzach, w których do Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom 
nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus 

b) Uczestnik uzupełnia w Formularzu zdanie „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus..” albo 
przedstawia swoją propozycję hasła reklamującego szkoły Cosinus.  

4 Ocenie podlegać będzie oryginalność, kreatywność  i  jakość obu w/w zadań konkursowych.  
 

5 Uczestnik może ograniczyć się jedynie do wykonania jednego z dwóch zadań konkursowych  z 
zastrzeżeniem zapisów Regulaminu. 

 
6 Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 (jedno) Zgłoszenie w danym etapie Konkursu 

 
7 Wyłączną odpowiedzialność za treść i sposób zrealizowania zadań konkursowych ponosi Uczestnik 

Konkursu.  Niedozwolone są wszelkie treści naruszające prawo, dobre  obyczajów, zasady 
współżycia społecznego 

 
8 Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do zgłoszonych przez siebie prac 

konkursowych, nie naruszają one praw osób trzecich i jeśli wymagają tego odrębne przepisy udziela 
Organizatorowi i innym podmiotom wskazanym przez organizatora nieodpłatnej licencji, z prawem 
do dalszej sublicencji na wszystkie znane pola eksploatacji, bez ograniczeń czasowych ani 
terytorialnych bez oznaczenia ich autorstwa. 

§ 4 
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

1 Zwycięzcą konkursu w każdym miesiącu zostanie 5 osób, które  najlepiej wykonają zadania 
konkursowe. Wyboru najlepszych dokona komisja wybrana przez Organizatora konkursu. 

2 W przypadku wysłania przez poszczególnych Uczestników takich samych lub tożsamych 
znaczeniowo zadań konkursowych, decyduje kolejność zgłoszenia.  
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3 Warunkiem zajęcia miejsc 1-3 jest wykonanie obu zadań konkursowych. Uczestnik, który 
ograniczy się jedynie do jednego zadania konkursowego może zająć miejsca 4-5. 

 
4 Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie internetowej 

www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-Cosinus w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu 
konkursu.  

 
5 Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać ́będzie nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu i dokona wyboru najlepszych Haseł. Liczbę ̨ członków Komisji oraz osoby wchodzące 
w jej skład określa Organizator. 

 
6 Do zadań Komisji konkursowej należy: sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia 

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, podsumowanie Konkursu i wskazanie Zwycięzców 
na podstawie nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, w szczególności z uwzględnieniem 
wszystkich kryteriów określonych w Regulaminie. 

 
7 Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie mogą̨ brać udziału Uczestnicy 

Konkursu. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. 

§ 5 
NAGRODY 

1 Nagrodami w Konkursie jest: 

- za zajęcie 1 miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 1000,00 złotych brutto. 

- za zajęcie 2 miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 500, 00 złotych brutto 

- za zajęcie 3 5miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 100, 00 złotych brutto 

2 Zwycięzca Konkursu, może otrzymać w ramach etapu konkursu tylko 1 (jedną) Nagrodę,       
przewidzianą niniejszym Regulaminem.  

3 Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem bez możliwości zamiany na 
inne rzeczy.  

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do 
identyfikacji Uczestnika Konkursu będącego Zwycięzcą Konkursu, oraz za wszelkie zmiany tych 
danych. 

§6 
WYDANIE I ODBIÓR NAGRÓD 

1 Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej w drodze korespondencji elektronicznej 
na podany przez Uczestnika Konkursu w Zgłoszeniu adres email. 

2 Zwycięzcy Konkursu powinni przesłać ́ w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia, 
o którym mowa w pkt 1 powyżej, za pośrednictwem emaila (na adres: konkurs@cosinus.pl)  dane 
adresowe,  na które nagroda zostanie wysłana.  

3 Nagroda zostanie wydana bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) 
dni roboczych od daty upływu terminu, o którym mowa w §7 punkt 1 niniejszego Regulaminu. 

http://www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-Cosinus
mailto:konkurs@cosinus.pl
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4 Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu przechodzi na niego własność Nagrody, a tym 
samym ryzyko jej utraty, jak również odpowiedzialność z tytułu użycia Nagrody w celach 
niezgodnych z obowiązującym prawem. 

5 Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inny podmiot (osobę trzecią). 

6 Przy wydaniu nagrody Organizator konkursu dopuszcza możliwość wykonania pamiątkowego 
zdjęcia i udostępnienie tego zdjęcia na stronach internetowych, fanpage’ ach Szkół Cosinus. 
Zwycięzca wyraża zgodę na w/w czynności Organizatora.  

§ 7 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, 
listem poleconym, osobiście lub mailem na adres konkurs@cosinus.pl z dopiskiem „Wybierz 
Cosinus– reklamacja” w terminie 3 (trzech) dni od daty opublikowania wyników Konkursu.   

2 Reklamacje złożone po terminie, o którym mowa powyżej w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.  
Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień nadania listu poleconego w polskiej placówce 
pocztowej, a w przypadku złożenia reklamacji osobiście datę wpływu reklamacji do oddziału, a w 
przypadku przesłania mailem, datę wysłania maila . 

3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu, który przystępując do 
Konkursu spełnił warunek wskazany w §2 punkt 2 niniejszego Regulaminu i spełnił warunek, o 
którym mowa w §3 punkt 1 niniejszego Regulaminu. 

4 Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz numer jego 
telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  Reklamacje 
niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą podlegały 
rozpatrzeniu. 

5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia 
doręczenia reklamacji Organizatorowi.  Przez datę doręczenia reklamacji rozumie się datę, w 
jakiej reklamacja wpłynęła na adres korespondencyjny Organizatora, 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 
81. 

6 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

7 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  Uczestnik Konkursu o 
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) 
dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 8 
OPODATKOWANIE NAGRODY 

1 Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości 
Nagrody, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości 
danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie 
zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy 
Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).  

2 Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.  

mailto:konkurs@cosinus.pl
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§ 9 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO   

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie  Fundacja Estonta z siedzibą we Wrocławiu 

(dalej: my). 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

przez e-mail: rodo@cosinus.pl 

listownie na adres: ul.  Wólczańska 81, 90-515 Łódź 

Będziemy przetwarzać wskazane powyżej Twoje dane osobowe w celu uczestnictwa w konkursie,  

rozpatrywania ewentualnych reklamacji z nim związanych czy też dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

a w przypadku gdy wygrasz nagrodę w celach podatkowych do jej rozliczenia. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 Twoja zgoda. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i nie musisz jej udzielać, wówczas jednak 

nie będziesz mógł brać udziału w konkursie.  

 prawnie usprawiedliwiony cel Organizatora np. do celów podatkowych, rozliczeniowych i 

rozpatrywania reklamacji czy też zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. 

przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu w prawnie usprawiedliwionych celach 

Organizatora tj. do celów podatkowych, rachunkowych i rozpatrywania reklamacji czy też 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń do czasu istnienia tego interesu. 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, czy też do biura rachunkowego celem 

rozliczenia nagrody. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 

naszymi poleceniami.  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania Twoich danych osobowych;  

 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu; 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

mailto:rodo@cosinus.pl
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nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 

to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 

danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 

umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Decyzje wobec Ciebie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

2 Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3 Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny dla Uczestników Konkursu na stronie 
www.cosinus.pl/Promocje/Wybierz-Cosinus. 

4 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz innych ustaw. 

 

 

 


