
REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ  
PROWADZONEJ POD NAZWĄ „RAZEM DZIAŁAMY, CZYSTO ODDYCHAMY” 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji konkursowej pod nazwą „RAZEM 
DZIAŁAMY, CZYSTO ODDYCHAMY” (dalej: Konkurs).  

2. Organizatorem Konkursu i składającym przyrzeczenie publiczne wydania nagród w Konkursie jest  
MSLGROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000288123, NIP: 5213458665, kapitał zakładowy w wysokości 772 500,00 zł (dalej: Organizator).  

3. Sponsorem Konkursu jest  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009135, NIP 1180012820, 
kapitał zakładowy w wysokości 682 298 000,00 zł – producent wyrobu medycznego „Otrivin 
Oddychaj Czysto – woda morska do codziennej higieny nosa” (dalej: Sponsor). 

4. Partnerem Konkursu jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Katowicach, al. Wojciecha Korfantego 193, 40-153 Katowice, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000630561, NIP: 6342622989 (dalej: Partner). 

5. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy 
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000012938, NIP 5210417157 (dalej: Partner merytoryczny). 

6. Konkurs będzie trwał od dnia 16 września 2022 r. od godz. 12.00 do dnia 16 października 2022 r. 
do godz. 23.59. 

7. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest skierowany do szkół 
podstawowych oraz zespołów szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, w skład których wchodzą 
szkoły podstawowe (dalej łącznie: Szkoły). 

8. Celem Konkursu jest promocja działań wpływających na poprawę jakości powietrza w najbliższej 
okolicy oraz ograniczenie negatywnego wpływu smogu na zdrowie. 

9. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora, Sponsora, Partnera, Partnera 
Merytorycznego oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Zadanie konkursowe polega na podjęciu działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w 

okolicy (dalej: Zadanie konkursowe). Listę przykładowych działań, które mogą zostać podjęte w 
Konkursie wraz z punktacją oraz rekomendowanym sposobem ich udokumentowania zawiera 
tabelka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
a) podjęcie przez Szkołę działań mających na celu poprawę jakości powietrza w najbliższej 

okolicy; 
b) udokumentowanie (w formie zdjęć) działań podjętych w ramach realizacji Zadania 

konkursowego; 



c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu udostępnionego na stronie 
czystooddychamy.pl zawierającego m.in. opis podejmowanych w związku z realizacją Zadania 
konkursowego działań; 

d) przesłanie na adres e-mail konkurs@czystooddychamy.pl zdjęć potwierdzających wykonanie 
czynności realizowanych w ramach Zadania konkursowego. 

3. Wykonanie Zadania konkursowego powinno być efektem pracy wspólnej społeczności szkolnej i 
nauczycieli. Wewnątrz Szkoły działania mogą podejmować poszczególne klasy, koła 
zainteresowań, grupy świetlicowe przy ewentualnym wsparciu Rady Rodziców.  

4. Jedna Szkoła (za pośrednictwem nauczyciela, który będzie nadzorował realizację Zadania 
konkursowego w Szkole) może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. 

5. Zdjęcia dokumentujące realizację działań realizowanych w ramach Zadania konkursowego należy 
przesłać na adres e-mail: konkurs@czystooddychamy.pl z uwzględnieniem następujących 
wytycznych: 
a) wiadomość e-mail powinna być zatytułowana: Konkurs „Razem działamy, czysto oddychamy” 

–zdjęcia – nazwa szkoły; 
b) wiadomość e-mail w swojej treści powinna zawierać: nazwę i miejscowość Szkoły oraz nazwę 

działania; 
c) nauczyciel nadzorującego realizację Zadania konkursowego w Szkole (dalej: Opiekun 

Konkursu), który przesyła wiadomość e-mail wraz ze zdjęciami z adresu e-mail wskazanego w 
formularzu zgłoszeniowym do Konkursu jako adres e-mail kontaktowy oraz pełnomocnictwem 
do działania w imieniu Szkoły; 

d) do każdego działania realizowanego w ramach Zadania konkursowego można przesłać 
maksymalnie 5 zdjęć obrazujących jego wykonanie; 

e) zdjęcia powinny być załączone jako oddzielne pliki (nie powinny być pakowanie w paczki ani 
przesyłanie w formie linków do chmury czy dysków sieciowych); 

f) przesłane zdjęcia powinny być wyraźne. 
6. Zgłoszenia nadesłane po terminie, tj. po 16 października 2022 po godzinie 23.59 lub w liczbie i w 

sposób inny niż określony w niniejszym regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań 
niniejszego regulaminu, nie będą podlegały ocenie. 

 
§3 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła 

trzyosobowe jury. 
2. Jury dokonuje oceny wykonania Zadania konkursowego na podstawie kryteriów wskazanych w 

tabelce będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i na tej podstawie wybierze zwycięskie 
Zadania Konkursowe, których autorom zostaną przyznane prawa do nagród. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 26 października 2022 r. Zwycięzcy 
Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu 
konkursowym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania z innych 
form powiadomienia zwycięzców, o których to poinformuje na stronie czystooddychamy.pl. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania 

Konkursowego, w szczególności w przypadku: 
a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 
b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów niż 

Sponsor; 
c) uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; 
d) gdy Szkoła nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego 

wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Szkoły z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że 

Szkoła nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie lub nie przestrzega 
zasad zawartych w niniejszym regulaminie, w tym: 
a) podaje nieprawdziwe dane; 
b) jej działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia 

społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, są sprzeczne z prawem lub z 
innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. 

 
§ 4 

NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) nagroda główna dla Szkoły, która zdobędzie najwięcej punktów:  metamorfoza sali szkolnej, 
świetlicy lub korytarza o maksymalnej powierzchni do 60 m2, polegająca na stworzeniu 
„przestrzeni czystego oddechu”, konsultacje z architektem wnętrz oraz prace remontowe i 
dekoracyjne obejmujące w szczególności: odświeżenie ścian, pomalowanie bezpiecznymi 
farbami o zerowej emisji związków organicznych, aranżację przestrzeni za pomocą roślin i 
innych elementów wpływających na poprawę jakości powietrza, o wartości maksymalnej 46 
700 zł; 

b) nagroda dla każdej ze Szkół, które zajmą trzy kolejnych miejsc: stacja napraw rowerów 
umożliwiająca samodzielny, podstawowy serwis roweru o wartości ok. 7 000 zł za każdą stację 
napraw (łącznie 3 nagrody o łącznej wartości ok. 21 000 zł); 

c) nagroda dla każdej ze Szkół, które zajmą kolejnych piętnaście miejsc: 40 kompletów lampek 
rowerowych (przód i tył) o wartości ok. 30 zł za komplet lampek (łącznie 600 nagród, o łącznej 
wartości ok. 18 000 zł). 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani prawo do nich nie może być 
przeniesione na żadną osobę trzecią lub podmiot trzeci. 

4. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród zwycięzcom Konkursu nie później niż do 
31.11.2022 r. 

5. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zwycięska Szkoła może być 
zobowiązana do poniesienia zobowiązań podatkowych według właściwych dla nich zasad 
opodatkowania działalności gospodarczej. Organizator informuje, ze nie przekazuje Szkołom 
jakiejkolwiek informacji podatkowej. 

6. Zwycięzca Szkoła, będzie zobowiązana do uzyskania we własnym imieniu i własnymi staraniami 
wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń – które będą wymagane do przeprowadzenia 
metamorfozy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności 
przeprowadzenia metamorfozy z przyczyn leżących po stronie Szkoły, w tym niemożności 
spowodowanej brakiem zgód lub pozwoleń lub wynikającej z przepisów budowlanych lub innych 
podobnych regulacji mających wpływ na wykonywanie w Szkole prac remontowych. 

7. W przypadku braku możliwości dostarczenia/zrealizowania nagrody z przyczyn, za które 
odpowiada laureat Konkursu, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 
§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Szkoła lub Opiekun Konkursu w imieniu Szkoły ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 

14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników 
uznaje się dzień ogłoszenia wyników Konkursu na stronie czystooddychamy.pl. Reklamacje 
wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Opiekuna Konkursu, wskazanie nazwy 
Szkoły, której reklamacja dotyczy, jej dokładny adres oraz przyczynę reklamacji, treść żądania 
reklamacyjnego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 



3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Organizatora – z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs: RAZEM DZIAŁAMY, CZYSTO ODDYCHAMY. REKLAMACJA” 

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie przeprowadzenie ewentualnych 
procedur reklamacyjnych. 

5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie wysłana listem poleconym najpóźniej 30 dni od 
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 
§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Przystępując do Konkursu, Szkoła oświadcza i gwarantuje, że:  

a) jest uprawniona do złożenia w imieniu osób, które przygotowały dokumentację fotograficzną 
potwierdzającą realizację działań podejmowanych w ramach Zadania konkursowego 
oświadczeń o których mowa w niniejszym paragrafie, 

b) nadesłana w ramach realizacji Zadania konkursowego dokumentacja fotograficzna nie będzie 
naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,  

c) osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i jego publiczną 
prezentację, w tym prezentację ich wizerunku w Konkursie (lub w zależności od przypadku, 
taką zgodę wyrazili przedstawiciele ustawowi takich osób). 

2. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu lub Sponsora nadesłanej 
dokumentacji fotograficznej narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, 
Szkoła zobowiązana będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, 
jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do 
zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących 
Organizatorowi lub osobom trzecim. 

3. Szkoła oświadcza, że Szkole zgłaszającej Dokumentację będą przysługiwały do niej autorskie prawa 
majątkowe i z chwilą przesłania dokumentacji fotograficznej potwierdzającej realizację działań 
podejmowanych w ramach Zadania konkursowego (dalej: Dokumentacja). Szkoła udziela 
Organizatorowi, Partnerowi i Sponsorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie 
i czasowo licencji na korzystanie z Dokumentacji  na następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Dokumentacji w całości lub w części,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu 

każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz 
techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także 
wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,  

c) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, m.in. na stronach 
Organizatora i Sponsora i w ramach profili społecznościowych Organizatora, Sponsora i 
Partnera, 

d) wykorzystywanie Dokumentacji do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 
Organizatora lub Sponsora, lub Partnera, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, Internecie, 
prasie, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych. 

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji 
(sublicencji), w szczególności Organizator i Sponsor mają prawo do przeniesienia uzyskanych praw 
i zezwoleń na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Dodatkowo Szkoła wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Sponsora, bez potrzeby 
uzyskiwania dodatkowej zgody Szkoły, opracowań Dokumentacji, w szczególności poprzez 
dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora i Sponsora z tych 
opracowań i rozporządzanie nimi wg ich uznania na polach eksploatacji, o których mowa powyżej 



6. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Dokumentacji, zwłaszcza naruszenia praw 
autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia zgłoszonego 
Zadania konkursowego. 

7. Przystępując do Konkursu, Szkoła wyraża zgodę na publikację nazwy Szkoły, z której pochodzi 
zgłoszenie do Konkursu oraz przekazanych w ramach Konkursu materiałów dokumentujących 
wykonanie Zadania konkursowego (opisu i zdjęć) na wszelkich stronach internetowych według 
wyboru Organizatora i Sponsora oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także na profilach 
społecznościowych Organizatora i Sponsora. 

 
§ 7 

DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Szkołę w formularzu zgłoszeniowym jest 

Sponsor, zwany także dalej Administratorem. 

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na zasadach przewidzianych w RODO. 
3. Administrator informuje, że: 

a) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj.: 

• W celu realizacji Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie oraz podejmowania 
działań w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród konkursowych (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest np.  
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,  obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie 
realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

4. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest pan Liam Dagless, nadzorujący 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych  (IODO). Z przedstawicielem IODO w Polsce 
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@audytel.pl. 

5. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane w Konkursie obejmują:  imię i nazwisko Opiekuna 
Konkursu, adres e-mail oraz numer telefonu. 

6. Podanie danych osobowych osób fizycznych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podmiotowi danych przysługuje: 
a. prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych 
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
8. Dane mogą być przekazywane partnerom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane 

cele, w tym przeprowadza Konkurs, takim jak Organizator, podmioty utrzymujące infrastrukturę 
IT, firmy kurierskie, a także podmiotom obsługującym Administratora pod względem prawnym. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników 
związanych z Konkursem. 

10. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane  do państwa trzeciego, tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów takich jak m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka 
Brytania i Indie. Administrator wdraża odpowiednie środki ochrony takie jak umowy dotyczące 
przekazywania danych zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez 
Komisję Europejską. 



11. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia danych osobowych. 
Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 

czystooddychamy.pl 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Prac konkursowych 

spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 


