
Regulamin konkursu “Zamapowana 
jesień” odbywającego się w serwisie 

nauczona.pl 
  

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs: 
„Zamapowana jesień” przeprowadzony w Internecie na blogu 
https://nauczona.pl  
 

2. Organizatorem Konkursu “Zamapowana jesień” jest Danuta Kitowska, 
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Edukacyjna 
Danuta Kitowska z siedzibą w Krajence, ul. Dworcowa 14/8, NIP 7671005301, 
REGON 302523247 

 
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy - autora pracy w formie 

mapy myśli dotyczącej tematu “Moje cele edukacyjne w 2017 roku”. 
 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs „Zamapowana jesień” nie jest grą 
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. 
zm.). 

 
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany 

ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem 
czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 
niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 
związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym 
wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego 
Facebook. 
 

6. Jurorem w konkursie jest właścicielka serwisu nauczona.pl - Danuta Kitowska. 
 
 

 

 

http://nauczona.pl/


§2 
Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w 
Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 
 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin Organizatora 
Konkursu oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem przy 
tworzeniu Konkursu.  
 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 

4. Osoba, która przystępuje do Konkursu: 
 
a. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie 
na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie. 
b. Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które 
wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do 
dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również 
o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 
c. Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania 
Nagrody. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez 
Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

§3 
Terminy i zasady konkursu 

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, w serwisie 
https://nauczona.pl  
 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.11.2016 r. o godz. 17:00 i trwa do dnia 
30.11.2016 r. do godz. 23:59.  
 

3. W konkursie można wziąć udział jednokrotnie. 
 

4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu ręcznie wykonywanej mapy 
myśli na temat “Moje cele edukacyjne w 2017 roku” i przesłania jej zdjęcia lub 

 

https://nauczona.pl/


skanu. 
 

5. Akceptowane są pliki w formatach: png, jpg, JPEG, pdf.  
 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
o etap 1: zgłaszanie udziału poprzez wysłanie swojej mapy myśli na 

adres mailowy: danuta@nauczona.pl z nazwą “Konkurs Zamapowana 
Jesień” w tytule maila. 

o etap 2: wybór 3 (słownie: trzech) najciekawszych prac przez Danutę 
Kitowską i opublikowanie ich w serwisie nauczona.pl oraz na stronie 
“Nauczona” na portalu Facebook. 
 

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną mapę myśli.  
 

5. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z 
prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w 
szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do 
nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie 
alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w 
konkursie. 

 

§4 
Zwycięzcy i Nagrody 

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, 
Organizator wybierze 3 (słownie: trzy), w jego ocenie najbardziej ciekawe 
prace konkursowe. 
 

2. Prace zostaną uporządkowane w kolejności przyznanych miejsc przez 
Organizatora.  
 

3. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu. 
 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie do 3 
dni po zakończeniu konkursu. 
 

5. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 1 
grudnia 2016 r. w serwisie nauczona.pl i na fanpage’u Nauczona 
(www.facebook.com/nauczona) 
 

6. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę: 
a. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma książkę “Mapy myśli dla biznesu” 
(autor: Tony Buzan) o wartości 49 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych).  
b. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma książkę  “Mapy twoich myśli” (autor: 
Tony Buzan) o wartości 34,90 zł (słownie: trzydziestu czterech złotych i 
dziewięćdziesięciu groszy). 

 

mailto:danuta@nauczona.pl
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c. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma książkę “Rusz głową” (autor: Tony 
Buzan) o wartości 23 zł (słownie: dwudziestu trzech złotych). 
 

7. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  
 

8. Zwycięzca powinien potwierdzić odbiór Nagrody i podać adres (na który 
zostanie doręczona Nagroda) w terminie do 5 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o wygranej. 
 

9. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, w terminie do 20 dni od daty zakończenia Konkursu. Za datę 
zakończenia Konkursu uważa się datę opublikowania postu z listą 
zwycięzców. 
 

10.W przypadku braku terminowego podania adresu do wysyłki Nagrody, Juror 
ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu. 
 

§5 
Oświadczenia uczestnika 

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, 
oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin. 
 

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi 
ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i 
osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na to, by nadesłana przez niego mapa 
myśli została wykorzystane przez Organizatora w przygotowanych przez niego 
materiałach promocyjnych lub reklamowych na następujących polach 
eksploatacji:  
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b. W zakresie rozpowszechniania utworu, jego publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
c. Do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych, na tworzenie opracowań, przeróbek i 
adaptacji zdjęcia,  
d. Prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami 
zdjęcia oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji 
na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji 

 



e. Prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej w Internecie, a w 
szczególności w serwisie https://nauczona.pl oraz na kanałach 
społecznościowych Nauczona. 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w 
trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w serwisie 
Nauczona.pl i na stronie “Nauczona” w serwisie Facebook. Zmiany   
wchodzą   w   życie   z   dniem   ich   ogłoszenia   na   stronach internetowych. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie 
osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie. 
 

3. Regulamin dostępny jest na stronie: 
https://nauczona.pl/konkurs-zamapowana-jesien-stworz-mape-mysli-wygraj/  
 

4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem 
poczty e-mail, na adres danuta@nauczona.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak 
również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do 
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 

5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji 
Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 
883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich 
przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu 
do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może 
uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa 
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