REGULAMIN
II edycji Konkursu WSiPnet z klasą
dla klas 4-5 szkół podstawowych i 1-2 gimnazjum
w roku szkolnym 2016-2017

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia II edycji konkursu „WSiPnet z klasą”
dla klas 4-5 szkół podstawowych i 1-2 gimnazjum w roku szkolnym 2016-2017 (dalej jako
Konkurs).
§2
Organizatorem Konkursu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., z siedzibą
w Warszawie 00-807, przy Al. Jerozolimskich 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, kapitał zakładowy
w wysokości 17 050 400 zł (wpłacony w całości).
§3
Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny, jego celem jest wspieranie szkół oraz ułatwienie
i polepszenie komunikacji między nauczycielem a uczniami. W konkursie mogą wziąć udział
szkoły, które zakupiły dostęp do elektronicznych materiałów ćwiczeniowych w serwisie
WSiPnet.pl.
§4
1. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia
15 lipca 2017 r. (dla klas 4-5 szkół podstawowych i 1-2 gimnazjum w roku szkolnym
2016-2017), które zakupiły dostęp do elektronicznych materiałów ćwiczeniowych
w serwisie WSiPnet.pl.
2. Szkoły chcące wziąć udział w Konkursie dokonują zgłoszenia według zasad
przedstawionych w § 5 niniejszego Regulaminu.
§5
1. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba.
Zgłaszaną szkołę wskazuje się w formularzu rejestracyjnym.
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2. Zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie dokonywane jest przez wypełnienie
i
zatwierdzenie
formularza
rejestracyjnego
na
stronie
internetowej
www.wsip.com.pl/konkurs, w terminie od dnia 1 września do 31 grudnia 2016 r.
(decyduje data zarejestrowania zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora).
Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła formularz
rejestracyjny. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych bądź
zawierających niewłaściwe dane.
3. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obowiązkowo należy
podać następujące dane:
a. dane szkoły (nazwa i adres);
b. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
c. adres e-mail do kontaktu;
d. telefon kontaktowy.
Podanie innych danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.
4. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
powoduje wysłanie – na podany w formularzu adres e-mail – wiadomości zawierającej
link aktywacyjny. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z potwierdzeniem autentyczności danych. Zakończenie zgłoszenia następuje przez
kliknięcie linku aktywacyjnego.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu szkoły jest zobowiązana do:
a. akceptacji niniejszego Regulaminu;
b. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
wskazanym w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
6. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia będą przetwarzane przez Organizatora, tj.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego
jednoczenie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się ze szkołą, wydania nagród oraz
promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, a ponadto osobie dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawienia.
7. Niezależnie od postanowień ust. 6 Dyrektor lub wyznaczona osoba zgłaszająca szkołę,
może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP, pozostałych
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podmiotów Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP,
działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym.
§6
1. W ramach Konkursu jego Uczestnicy zobowiązani będą do zarejestrowania się w serwisie
wsipnet.pl zgodnie z poniższą instrukcją:
a. Rejestracja w serwisie zgodnie z instrukcją podaną na ekranie.
b. Logowanie do serwisu, korzystając z adresu e-mail i hasła podanego na ekranie.
c. Po zalogowaniu konieczne jest założenie klasy (klikając w przycisk „Dodaj klasę”
po lewej stronie ekranu). Ważne – do założenia klasy niezbędny jest KOD
SZKOŁY – dostępny u dyrektora placówki.
d. Po założeniu klasy na ekranie pojawi się KOD KLASY, który należy przekazać
uczniom, aby mogli dołączyć do założonej klasy.
e. Rozpoczęcie korzystania z serwisu wraz z uczniami z danej klasy.
2. W Konkursie zwyciężą szkoły, w których największy procent uczniów dołączył do klas
w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. i pracuje z WSiPnetem
w stosunku do wykupionych licencji na elektroniczne materiały ćwiczeniowe.
§7
1. Organizator ufundował nagrody dla 50 szkół podstawowych i 50 szkół gimnazjalnych

biorących udział w Konkursie.
2. Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których największy procent uczniów dołączył do

klas w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. i pracuje z
WSiPnetem w stosunku do wykupionych licencji na elektroniczne materiały ćwiczeniowe.
3. Nagrodami są zestawy materiałów naukowych, np.:
•
•
•
•
•
•

kalkulatory,
pendrive’y,
powerbanki,
zegary,
zestawy piśmiennicze,
plecaki.

Każdy zestaw to ponad 100 nagród o łącznej wartości około 500 zł. Skład zestawu
stanowiącego nagrodę ustala Organizator.
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4. Wskazane w ust. 3 nagrody stanowią górną granicę odpowiedzialności finansowej

Organizatora z tytułu Konkursu.
5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 5 czerwca 2017 r. poprzez wysłanie drogą mailową
informacji o wygranej do szkoły, która znalazła się wśród zwycięzców II edycji Konkursu.
6. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym szkołom w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.
7. Nagrody zostaną przekazane przez Konsultantów Edukacyjnych WSiP albo wysłane pocztą
kurierską na adres nagrodzonej szkoły. Odmowa przyjęcia nagrody w terminie wskazanym
w ust. 5 powoduje przepadek nagrody.
8. Koszty dostarczenia nagród ponosi Organizator.
§8
1. Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest
prawidłowości i liczby zgłoszeń rejestracyjnych, oraz przyznanie nagród.

weryfikacja

2. Decyzja komisji konkursowej co do przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§9
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem wnoszone przez uczestników winny być
składane Organizatorowi na piśmie i wysyłane na adres wskazany w § 2 Regulaminu,
z dopiskiem: „Konkurs WSIPnet z klasą II edycja” – do dnia 30 czerwca 2017 r.
(decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
2. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
§ 10
1. Pełna treść Regulaminu oraz informacje związane z organizacją i przebiegiem Konkursu
znajdują się na stronie www.wsipnet.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą Konkursu należy kierować na adres:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Dział CRM
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs WSIPnet z klasą II edycja”
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