
 

 

REGULAMIN KONKURSU w ramach Konferencji Edukacyjnej PSTIS SI 
 

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

 

 
2. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU.  

2.1 Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs.  
2.2 Konkurs odbywa się online przy użyciu Formularza w ramach Konferencji Edukacyjnej           

online organizowanej w dniu 13 marca 2021 r. przez Organizatora. 
2.3 Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu           

cywilnego. 
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Administrator  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest      
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z       
siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B, 04-088          
Warszawa wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji       
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych       
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego      
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w        
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru      
Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP: 9521853112,       
REGON: 016424450 

Adres e-mail  adres poczty elektronicznej wskazanej do kontaktu przez       
Organizatora lub Uczestnika Konkursu  

Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo          
wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o             
dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) 

Formularz udostępniony przez Organizatora formularz stworzony na platformie       
Formularze Google, na którym należy wypełnić swoje dane oraz         
Zadanie konkursowe 

Kodeks cywilny  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020              
r. poz. 1740 z późn. zm.) 

Komisja 
konkursowa  

3 - osobowa komisja powołana do wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i          
działająca zgodnie z pkt 5 Regulaminu w skład której wchodzą          
Kazanowska Jolanta, Ewa Romanik, Elżbieta Ekert 

Konkurs konkurs organizowany w ramach Konferencji Edukacyjnej w dniu 13         
marca 2021 r. 

Nagrody nagrody przewidziane w pkt 5.5 i w pkt 5.6 Regulaminu  
Organizator  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z       

siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B, 04-088          
Warszawa wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji       
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych       
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego      
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w        
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru      
Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP: 9521853112,       
REGON: 016424450 

Uczestnik osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie 
Zadanie 
konkursowe  

zadanie do wykonania przez Uczestnika 

Regulamin  niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora i        
Uczestnika  

Strona www strona internetowa Organizatora prowadzona pod domeną      
www.pstis.pl 



 

 

2.4 Celem Konkursu jest wyłonienie 1 (jednego) zwycięzcy – Uczestnika, który w           
najkrótszym czasie odpowie poprawienie na wszystkie trzy pytania konkursowe w          
ramach Zadania konkursowego. 

2.5 Do Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. Miejscem przeprowadzenia         
Konkursu jest terytorium Polski. 

 
3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
3.1 Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich będących uczestnikami Konferencji         

Edukacyjnej. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak           

również osoby, które w okresie trwania Konkursu współpracują z Organizatorem w           
ramach umów cywilnoprawnych, ani inne podmioty biorące bezpośredni udział w          
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych          
osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych,         
rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w          
stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie        
domowym. 

3.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a. wzięcie udziału w Konferencji Edukacyjnej. 
b. akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu,  
c. wypełnienie Formularza i udzielenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe zgodnie         

z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie Konkursu,  
3.4 Nadesłanie odpowiedzi na Zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją         

Regulaminu Konkursu.  
 
4. SZCZEGÓŁY PRZEBIEGU KONKURSU 
4.1 Konkurs odbywa się w dniu 13.03.2021 r. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe należy            

udzielić poprzez platformę Formularz Google. 
4.2 Konkurs ma charakter otwarty, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w         

Regulaminie oraz jednoetapowy.  
4.3 Zadanie konkursowe polega na udzieleniu w jak najszybszym czasie prawidłowych          

odpowiedzi na 3 pytania konkursowe dotyczące Konferencji Edukacyjnej.  
4.4 Odpowiedzi na Zadanie konkursowe muszą być pracami autorskimi (własnymi),         

zrealizowanymi przez jednego autora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie        
będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi prawami lub        
roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.  

4.5 Odpowiedzi na Zadanie konkursowe należy udzielić poprzez wypełnienie Formularza,         
do którego Uczestnicy konkursu otrzymają dostęp w dniu 13.03.2021 o godz. 19:10            
poprzez przesłanie aktywnego linku na adres mailowy. 

4.6 Każdy z Uczestników Konkursu może tylko raz przesłać odpowiedzi w ramach Zadania            
konkursowego.  

4.7 Nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie odpowiedzi na Zadanie konkursowe: 
a. niespełniające zasad określonych w Regulaminie;  
b. zgłoszone po terminie określonym w pkt 4.1 powyżej. 

4.8 Organizator może odstąpić od przyznania Nagrody w przypadku stwierdzenia przez          
Organizatora niezgodność z prawdą któregoś z oświadczeń Uczestnika. 

 
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA. NAGRODY  
5.1 Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową Organizatora. W         

skład Komisji konkursowej wchodzą Kazanowska Jolanta / Ewa Romanik / Elżbieta           
Ekert. Z posiedzeń Komisji konkursowej sporządza się protokół.  

5.2 Zadaniem Komisji konkursowej jest ocena: 
a. spełnienia warunków określonych w Regulaminie przez Uczestników; 
b. poprawności i kompletności danych / formularza nadesłanych przez Uczestników; 
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c. rozwiązania Zadania konkursowego pod kątem szybkości i poprawności        
udzielonych odpowiedzi czasu, w jakim Zadanie konkursowe zostało rozwiązane 

5.3 Na podstawie oceny, o której mowa w pkt 5.2 Komisja konkursowa do dnia 13 marca               
2021 r. dokona wyboru jednego Uczestnika, który w najkrótszym czasie udzielił           
poprawnych odpowiedzi na Zadanie konkursowe.  

5.4 Wyniki prac Komisji konkursowej zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 13           
marca 2021 r podczas trwania konferencji w panelu ogłoszenie wyników konkursu o            
godz. 19:45 – 19:55. przez wskazanie imienia zwycięzcy Konkursu i miejscowości           
zamieszkania Zwycięzcy. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu za         
pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu Adresu e-mail wskazanego przez         
Uczestnika lub telefonicznie, o ile Uczestnik podał numer telefonu do kontaktu.  

5.5 Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci zaproszenia do bezpłatnego           
udziału w „Kursie I stopnia” o charakterze teoretycznym organizowanego przez          
Organizatora o wartości 1600 zł brutto (włącznie z opłatą rejestracyjną).  

5.6 Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w pkt 5.6 powyżej Organizator przyzna           
nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 11,11% nagrody        
rzeczowej, z przeznaczeniem na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku        
dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagród (rzeczowej i pieniężnej).  

5.7 Kurs I stopnia będący Nagrodą w Konkursie trwa 4 dni i odbywa się online na               
platformie.  

5.8 Termin odbioru Nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu, z          
zastrzeżeniem, że nie będzie to później niż do dnia 31.12.2021. 

 
 

6. DANE OSOBOWE 
6.1 Uczestnictwo w Konkursie związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych          

osobowych uczestnika Konkursu obejmujących: imię i nazwisko, numer telefonu, adres          
e-mail w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz pozostałych danych          
wskazanych w formularzu. 

6.2 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami         
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia           
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych            
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia          
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych             
osobowych.  

6.3 Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji Konkursu:          
wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania zwycięzcy Konkursu Nagrody oraz        
uiszczenia podatku.  

6.4 Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz         
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. 

6.5 Administrator danych udostępni dane osobowe zwycięzcy Konkursu innym        
kooperantom jedynie w celu realizacji Konkursu i przekazania Nagrody zwycięzcy          
Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom         
świadczącym usługi pomocnicze Organizatorowi w związku z Konkursem. 

6.6 Dane osobowe, o których mowa w pkt 6.1, będą przechowywane na serwerach            
zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie           
standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z           
korzystaniem przez Administratora z formularzy dostarczanych przez firmę Google.         
Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej          
informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź stronę internetową          
Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en   

6.7 Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje politykę           
prywatności Google. 
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6.8 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie         
danych przekazana Organizatorowi wraz z formularzem (art. 6 ust. lit. a RODO). 

6.9 Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych        
osobowych: 
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,       

przetwarzanych w celu i na podstawach określonych w niniejszej informacji,          
Organizator zaprzestanie przetwarzać dane w celach określonych poniżej, chyba         
że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione          
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestników lub           
dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń         
Organizatora, 

g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.  
6.10 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych        

udostępnionych w Konkursie oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub         
ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do        
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes          
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.11 Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych         
interesów realizowanych przez Administratora związanych z celem przetwarzania        
danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z Konkursem. 

6.12 Organizator nie dokonuje żadnych analiz preferencji Uczestników i nie gromadzi innych           
danych o Uczestnikach. 

6.13 Kontakt z Administratorem możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby          
Administratora lub adres e-mail Administratora. 

 
7. REKLAMACJE 
7.1 Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie pisemnej na adres          

Organizatora: Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa lub pocztą elektroniczną na           
adres biuro@pstis.pl, w terminie nie późniejszym niż 7 Dni roboczych od daty            
zakończenia Konkursu, podając swój Adres e-mail, na który ma być przesłana           
odpowiedź na Reklamację oraz wskazujący nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 

7.2 O zachowaniu terminu do złożenia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 
7.3 Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania        

reklamacyjnego pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany          
w reklamacji. 

7.4 Decyzję dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję        
konkursową. 

7.5 Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących Konkursu,        
Uczestnik Konkursu poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma         
prawo do dochodzenia swoich roszczeń związanych z Konkursem przez sądem          
powszechnym. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach                

losowych i zakładach wzajemnych.  
8.2 Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie          

Organizatora pod adresem Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa. 
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8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają        
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu       
cywilnego. 

8.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.  
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UZUPEŁNIENIE DANYCH W PRZYPADKU OTRZYMANIA NAGRODY W KONKURSIE        
________ 

Urząd Skarbowy _________________________________________ 
adres ___________________________________ 

adres zamieszkania Zwycięzcy  _________________________________________ 
PESEL  _________________________________________ 
nr dowodu osobistego /paszportu _________________________________________ 
podmiot wydający dow. osobisty/    
paszport 

_________________________________________ 

 _________________________________________ 


