
REGULAMIN KONKURSU: 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o. o z siedzibą w 
Chotomowie (ul. Mała 11, 05-123 Chotomów), zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu 
Poradni Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, która znajduje się pod 
linkiem: https://www.facebook.com/PoradniaZdrowiaPsychicznegoEducatio . 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. 

4. Konkurs trwa od dnia 14.12.2018 (od momentu ogłoszenia) do dnia 31.12.2018 do godziny 
23:59. 

§2 Zasady konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności 
prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe polegające na: 
– Polub profil PZP EDUCATIO na portalu Facebook (nie dotyczy osób, które już polubiły 
fanpage Poradni) 
– Polub i udostępnij publicznie zdjęcie konkursowe 
– Wykonaj zadanie konkursowe: „Napisz dla siebie świąteczne życzenia”. Swoją wypowiedź 
umieść pod zdjęciem konkursowym w sekcji „Komentarze” 

3. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń. 
4. Zakwalifikowanie się do puli Uczestników warunkuje spełnienie wszystkich kryteriów zawartych w 

§2 pkt 2 niniejszego Regulaminu 
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 
§3 niniejszego Regulaminu 

7. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się 
z przedstawicieli Organizatora. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w siedzibie Organizatora lub w 
Oddziale PZP EDUCATIO (ul. Heroldów 19a, 01-991 Warszawa) dnia 03.01.2019 (3 dni po 
zakończeniu trwania Konkursu). 

8. Nie istnieje żadne kryterium przyznania nagród. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się 
poprzez manualne losowanie spośród całej puli zgłoszeń. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie 
zarejestrowane w formie video i opublikowane publicznie na fanpage’u Poradni Zdrowia 
Psychicznego EDUCATIO w serwisie Facebook. 

9. Komisja wylosuje 1 zwycięzcę głównego. 
10. W przypadku, gdy zwycięzca zrezygnuje z nagrody, lub po 3 próbach kontaktu ze strony 

Organizatora zwycięzca nie wyrazi chęci odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie możliwość 
ponownego losowania zwycięzcy z tej samej puli zgłoszeń. 

11. Zwycięzca zostanie oznaczony (otagowany) w komentarzu pod postem konkursowym oraz zostanie 
poproszony o nawiązanie kontaktu z Poradnią poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u lub pod 
numerem telefonu: +48 505 07 14 14. 

12. Dla Uczestników przewidziano: 

4 spotkania w jednym z treningów organizowanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego Educatio: 

- Mindfulness dla dzieci lub młodzieży, 

https://www.facebook.com/PoradniaZdrowiaPsychicznegoEducatio


- Mindfulness dla osób dorosłych, 

- Trening pewności siebie i umiejętności społecznych dla dzieci lub młodzieży, 

lub 8h szkoleniowych w: 

- Treningu pewności siebie dla mężczyzn lub kobiet.  

W przypadku wzięcia udziału przez osoby dorosłe posiadające dzieci – z nagrody może skorzystać 
dziecko.  

13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
14. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rzeczowej 

części nagrody. 
15. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
16. Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli nie dopełni któregoś z warunków 

wskazanych w §2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
17. Nagroda zostanie przyznana przez przedstawicieli Organizatora w siedzibie PZP EDUCATIO (ul. 

Heroldów 19a, 01-991 Warszawa). Nagroda w postaci uczestnictwa w wybranym treningu będzie 
możliwa do zrealizowania w roku 2019 po utworzeniu się docelowej grupy. Zwycięzca 5 dni po 
ogłoszeniu wyników musi skontaktować się telefonicznie z oddziałem Poradni Zdrowia Psychicznego 
w Warszawie pod numerem 505 07 14 14 w celu zapisu na wybrany trening.  Po upływie 5 dni 
Organizator podejmie kroki opisane w §2 pkt 10. 

18. Wyłoniony zwycięzca, aby odebrać nagrodę zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Jedynie po okazaniu dokumentu, przedstawiciele Organizatora 
Konkursu będą mogli zrealizować nagrodę dla danego zwycięzcy. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika. 

§3 PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych imion i nazwisk Uczestników, którzy 
zostaną wylosowani jako zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że odpowiedź na pytanie konkursowe jest 
przejawem jego własnej twórczości, a także jest jedynym właścicielem praw autorskich 
opublikowanego komentarza. Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie mogą zawierać treści 
naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać 
do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zwierać treści reklamowych osób trzecich. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Poradnia Zdrowia 
Psychicznego EDUCATIO Sp. z o. o z siedzibą w Chotomowie (ul. Mała 11, 05-123 Chotomów) 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 
celu przeprowadzenia niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (RODO). Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez 
Uczestnika. 

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien 
zwrócić się z zapytaniem do Administratora. Pytania należy kierować na adres e-mail 
Organizatora: bielany@educatio.pl wpisując „Konkurs PZP EDUCATIO” w tytule wiadomości. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych 
osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji 
praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora na 
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adres: bielany@educatio.pl . Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem 
Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania 
Konkursu informując o tym fakcie na stronie PZP EDUCATIO na Facebooku. 

2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na 
stronach www.educatio.pl i www.doktorpsychiatra.pl oraz w siedzibach Organizatora. 
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