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Regulamin Promocji 
„Książka dla kibica” 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

1 Niniejszy regulamin określa zasady Promocji prowadzonej pod nazwą ”Książka dla kibica”. 
2 Definicje: 

a. Konkurs – akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Książka dla kibica” na zasadach niniejszego 
Regulaminu; 

b. Fundacja Cosinus Edukacja LO z siedzibą w Łodzi ul. Wólczańska 4a, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, 

innych organizacji prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX 
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

c. Organizator – Szkoła Cosinus; 
d. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca warunki niniejszego Regulaminu. 

3 Konkurs  organizowany jest przez Organizatora.  Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu 
cywilnego. 

4 Konkurs trwa od dnia 1.07.2021  do dnia 30.09.2021 
5 Uczestnikami Konkursu mogą być słuchacze kierunków: Opiekun Medyczny, BHP, Technik Administracji, Masażysta, 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, będące pracownikami bądź 
osobami współpracującymi z Organizatorem na podstawie umów cywilno-prawnych, a także członkowie ich rodzin 
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

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

§ 2 
Zasady Konkursu i Nagrody 

1 Promocja polega na zapisie do szkoły w określonym terminie 1.07.2021-30.09.2021 na kierunki Opiekun Medyczny, 
BHP, Technik Administracji, Masażysta i Liceum Ogólnokształcące i odbiorze książki przez osoby chętne.   

2 Uczestnik, który wyrazi chęć udziału w promocji otrzyma książkę „Widzew – dzieje międzywojenne” lub „Boniek –
czyli Zibi”. 

3 Uczestnik  może otrzymać tylko jedną nagrodę o szacunkowej wartości 40zł.  
4 Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę odpowiedzi konkursowych sprawuje Komisja konkursowa, 

w skład której wchodzi powołane przez Organizatora Konkursu. 
 

§3 
Tryb odbioru nagród 

1 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie zapisu, od 1.07.2021 do 30.09.2021 
2 Odbiór nagrody następuje osobiście przez Uczestnika Konkursu w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. 

Czas oczekiwania na odbiór nagrody może wynosić 14 dni od dnia zapisu. W dniu odbioru nagrody bądź  Uczestnik 
Konkursu potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem złożonym na oświadczeniu o odbiorze nagrody. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3 Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 
4 Jeżeli Uczestnik Konkursu nie dokona odbioru nagrody w terminie wyznaczonym do odbioru nagrody, traci prawo 

do nagrody i nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń. 
 
 
 

§ 4 
Podatek od Nagród 

1 Ewentualne zobowiązanie podatkowe związane z otrzymaną w Konkursie nagrodą, spoczywa na Uczestniku 
Konkursu, który otrzymał nagrodę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2 Nagrody przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlegają przepisom prawa podatkowego 
regulującym zasady opodatkowania wygranych w konkursach. 

3 Nagrody przyznawane zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą stanowić wg stanu prawnego na dzień ogłoszenia 
Regulaminu przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z racji 
czego na Uczestniku Konkursu otrzymującemu nagrodę może spoczywać obowiązek zgłoszenia wartości nagrody do 
opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy w jakim Uczestnik otrzyma nagrodę. 

4 Organizator odpowiednio do obowiązujących przepisów sporządzi i prześle w ustawowym terminie prawem 
wymagane dokumenty rozliczeniowe. Dokumenty te zostaną przesłane na ostatnio znany Organizatorowi adres 
korespondencyjny Uczestnika Konkursu. 

 
§ 5 

Reklamacje i roszczenia 
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia ogłoszenia wyników, na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs’ – reklamacja”. 
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2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  Reklamacje nie spełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim 
nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia 
reklamacji Organizatorowi, przy czym nie później niż w terminie 50 (pięćdziesięciu) dni roboczych od daty złożenia 
reklamacji.  Przez datę złożenia reklamacji rozumie się datę, w jakiej reklamacja wpłynęła do Organizatora. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora 

zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych 
od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych 
 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników/zwycięzcy jest Fundacja Rideton . Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach 
podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail, 
c) numer telefonu 
 

6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy/laureata następujące dane: 
a) Adres zamieszkania 
b) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 
c) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
d) data urodzenia, 
e) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie/fanpage.. 

Cosinus o wynikach konkursu. 
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
10. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami prawa. 
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
 

 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez 
Sąd powszechny w Łodzi. 

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

3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jak również zakończenia 
Konkursu w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny. 
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4 Regulamin Konkursu jest dostępny dla Słuchaczy Szkół Cosinus w sekretariatach Szkół Cosinus.  
5 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw. 
6 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy 
czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich 
danych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu „Frekwencja czerwiec” 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
……………………………….. 
Imię i Nazwisko 

 
 
………………………………. 
Miejsce zamieszkania. 

 
 

………………………………. 
Właściwy urząd skarbowy 

 
 
……………………………… 
PESEL 

 
 
 Niniejszym oświadczam, iż odebrałem nagrodę w postaci … ……………… 
 
 
          ……………………. 
           (podpis) 



Regulamin Konkursu „………….”. 
 

5 

 
  



Regulamin Konkursu „………….”. 
 

6 

  
 


