
 
 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 

„WIELKI KONKURS ORTOGRAFII POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ 2019” 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem „Wielkiego konkursu ortografii polskiej i angielskiej”, zwanego dalej 

Konkursem, jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, 

poczta e-mail: marketing@ahe.lodz.pl,  zwana dalej Organizatorem. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych 

osobowych na stronie internetowej Organizatora (www.ahe.lodz.pl) oraz na profilu 

Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Dane osobowe, które będą podlegać 

przetwarzaniu, obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej, wizerunek.  

3. Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie przez 

Organizatora swojego wizerunku. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie w mediach elektronicznych (w szczególności na stronach internetowych), 

broszurach, ulotkach, plakatach oraz w prasie zdjęć z  wizerunkiem uczestnika oraz krótkich 

utworów audiowizualnych (filmów) zarejestrowanych i odtwarzanych dowolną techniką w sieci 

Internet, wyświetlanych podczas publicznych pokazów oraz w telewizji naziemnej i cyfrowej w 

ramach działań podejmowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w 

związku z realizacją Konkursu. Powyższa zgoda obowiązuje także po zakończeniu Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi 

kontaktowymi Administratora.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu objętego regulaminem przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia 

Konkursu. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 



 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy 

ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można 

wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub 

Inspektora Danych Osobowych. 

6. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.ahe.lodz.pl 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz akceptację jego treści. 

8. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagane jest uzyskanie zgody opiekunów 

prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem uczestnika 

niepełnoletniego w Konkursie. 

9. Uzyskanie zgody wskazanej w punkcie 8 jest obowiązkiem Szkoły zgłaszającej udział w 

Konkursie. 

 

II. Cele i zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do uczniów szkół średnich, 

zainteresowanych prawidłowym stosowaniem zasad ortografii w języku polskim i angielskim. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja wiedzy dotyczącej zasad pisowni języka 

polskiego i angielskiego oraz wyłonienie i nagrodzenie uczniów szkół średnich, którzy poznali te 

zasady w najwyższym stopniu. 

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonują szkoły średnie, zwane dalej Szkołami, do których 

Organizator wysłał zaproszenie. Zaproszenia będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej. 

Decyzję o udziale w Konkursie dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powinna 

przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@ahe.lodz.pl najpóźniej w 

terminie do dnia 22 lutego 2019 r., w tytule wiadomości dając: KONKURS ORTOGRAFII 

4. Przesłanie zgłoszenia o udziale w Konkursie oznacza zapoznanie się przez dyrektora Szkoły bądź 

wyznaczoną przez niego osobę z treścią i przyjęcie do stosowania niniejszego Regulaminu. 



 
Szkoła biorąca udział w Konkursie zobowiązana jest zapoznać z treścią Regulaminu uczniów 

zgłaszających się do udziału w Konkursie. 

 

III. Etapy Konkursu 

I ETAP 

1. Szkoły, które zadeklarowały udział w Konkursie, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. 

zorganizują I etap Konkursu polegający na przeprowadzeniu dyktanda w oparciu o tekst 

przesłany przez Organizatora. Dyktando zostanie przeprowadzone w języku polskim i 

angielskim, przy czym dyktanda nie mogą być przeprowadzone w tym samym czasie. Uczeń 

dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie może uczestniczyć w obu wersjach językowych 

dyktanda lub tylko w jednej. 

2. Po zakończeniu I etapu Szkoły wyłonią uczestników z najlepszymi wynikami w polskiej i 

angielskiej wersji językowej (po jednym uczestniku w każdej wersji) i prześlą ich dane do 

Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@ahe.lodz.pl. Wraz z 

przesłaniem danych uczniów należy przesłać kopię zgody na przetwarzanie danych osobowych 

udzielonej przez ucznia lub jego opiekunów prawnych. 

 

2 ETAP 

1. W dniu 14 marca 2019 r. podczas Targów Edukacyjnych w Łodzi, odbywających się w Atlas 

Arenie (al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź) Organizator zorganizuje II, finałowy etap Konkursu 

polegający na przeprowadzeniu dyktanda w języku polskim i angielskim dla uczestników 

wyłonionych w trakcie I etapu, przy czym dyktanda nie mogą być przeprowadzone w tym 

samym czasie. 

2. Dyktanda zostaną przeprowadzone w oparciu o tekst przygotowany przez Organizatora. 

 

3 ETAP 

1. W ciągu 7 dni od przeprowadzenia II etapu Konkursu Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu. 

W każdej z wersji językowych wyłonione zostaną 3 najlepsze osoby, którym zostanie 

przyznane odpowiednio miejsce pierwsze, drugie i trzecie (łącznie 6 laureatów). 



 
2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi poprzez wysłanie wiadomości mailowej do opiekunów 

zwycięzców oraz publikację na stronie www.ahe.lodz.pl.  

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

 

IV. Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły średniej z terenu całej 

Polski, który złożył oświadczenie lub przedstawił zgodę opiekunów prawnych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. 

 

V. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie 

1.  Konkursie w każdej wersji językowej dyktanda przewidziane są następujące nagrody: 

- I Nagroda, 

- II Nagroda, 

- III Nagroda, 

2. Nagrody w Konkursie będą miały formę pieniężną  lub rzeczową o wartości ustalonej przez 

Organizatora Konkursu. Wartość nagród zostanie opublikowana przez Organizatora w trakcie 

trwania Konkursu, w sposób przewidziany dla publikacji Regulaminu. 

3. Wartość poszczególnych nagród nie przekroczy 760 zł 

 

VI. Szczegółowy harmonogram Konkursu 

Akcja Termin 

 

Ogłoszenie konkursu 04.02.2019 r. 

 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału od 05.02.2019 

do 20.02.2019 r. 

I etap do 22.02.2019 r. 

II etap 14.03.2019 r. 

 

III etap  do 21.03.2019 r. 



 
 

Wysyłka nagród do 21.03.2019 

 

VII. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników II etapu 

konkursu, za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@ahe.lodz.pl. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. 

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 4 dni.  

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę 

Organizatora. 

 

VIII. Postanowienia dodatkowe 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez Uczestnika i 

jego rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku uczestników niepełnoletnich – zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku 

Laureatów Konkursu oraz Uczestników wyróżnionych w Konkursie za pomocą środków 

informatycznych lub masowego przekazu. Laureaci Konkursu ani wyróżnieni uczestnicy nie 

są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych  właściwości nagrody. 

Laureaci nie mogą przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.  

5. Jeśli Laureat nie odbierze nagrody w terminie określonym zgodnie z punktem VII i nie 

skontaktuje się z Organizatorem w celu ustalenia innego terminu, nagroda nie zostanie 

wydana i zostanie przekazana innemu laureatowi wskazanemu przez Jury Konkursowe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 



 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów 

sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w 

przebiegu Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków 

Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub przerwania Konkursu w 

każdym czasie. 

 

Załączniki 

Zał. 1 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział nieletniego w konkursie 

Zał. 2 – Zgoda pełnoletniego na udział w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
na udział nieletniego 

w Wielkim Konkursie Ortografii 2019 
 

 

Ja niżej podpisany/a_______________________________________________________________, 

zam.:___________________________________________________________________________, 

PESEL _________________________________________________________________________, 

będący/a rodzicem/opiekunem prawnym nieletniego_____________________________________, 

Uczęszczającego do szkoły:_________________________________________________________, 

wyrażam zgodę na jego udział w Wielkim Konkursie Ortografii organizowanym przez Akademię 

Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.  

  

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wielkiego Konkursu Ortografii i 

wyrażam zgodę na zawarte w nim zasady uczestnictwa oraz zakres przetwarzania danych 

osobowych nieletniego przez Organizatora. 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
w Wielkim Konkursie Ortografii 2019 

 

 

Ja niżej podpisany/a_______________________________________________________________, 

zam.:___________________________________________________________________________, 

PESEL _________________________________________________________________________, 

Nazwa szkoły:___________________________________________________________________, 

zgłaszam swój udział w Wielkim Konkursie Ortografii organizowanym przez Akademię 

Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.  

  

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wielkiego Konkursu Ortografii i 

wyrażam zgodę na zawarte w nim zasady uczestnictwa oraz zakres przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora. 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna 

 

    
 

 
 
 

 


