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ZASADY (“Oficjalne zasady”) Konkursu “Bądź Kumplem” 

 

1. NIE TRZEBA DOKONYWAĆ JAKICHKOLWIEK PŁATNOŚCI, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE LUB ZOSTAĆ 
ZWYCIĘZCĄ 

Organizatorem konkursu „Bądź kumplem” („Konkurs”), do którego odnoszą się poniższe zasady, jest firma Turner 
Broadcasting System Europe Limited (nazywana niżej „Turner”), z siedzibą w Turner House, 16 Great 
Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Wielka Brytania, numer rejestracji firmy: 1927855, właściciel kanału pod 
aktualną nazwą Cartoon Network i związanej z nim strony internetowej pod aktualną nazwą 
www.cartoonnetwork.pl.  
 
Konkurs trwa od 3 do 30 kwietnia 2017 r.  

 
2. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ I DOKONAĆ ZGŁOSZENIA 

W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele i pedagodzy, mieszkający w Polsce i uczący w klasach I-VI szkoły 
podstawowej („Uczestnik”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Turnera i jego firmy macierzystej, 
spółki zależnej bądź spółki stowarzyszonej, jego i ich agentów oraz najbliższych rodzin, a także wszystkich osób 
zawodowo związanych z konkursem ("Strony wyłączone z udziału"). 
 
“Uczestnik” przystępuje do konkursu w imieniu swojej klasy.  
 
Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie jednokrotnie. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz 
by jego Zgłoszenie (wyjaśnienie poniżej) zostało zaakceptowane, uczestnik musi zaakceptować Oficjalne zasady i 
muszą zostać spełnione następujące warunki: 
 

a) Pod nadzorem Uczestnika klasa musi wykonać pracę konkursową zatytułowaną “Bądź kumplem”. Praca 
powinna przedstawiać uczniów z klasy, którzy na co dzień są dobrymi kumplami i szerzą te zachowania 
wśród swoich kolegów. Praca powinna przedstawiać zachowania i/bądź cechy wybranych osób z klasy, 
które będą uzasadniać, dlaczego właśnie Ci uczniowie zasługują na miano dobrych kumpli. Forma pracy 
(do wyboru): zdjęcie, fotoralacja, kolaż, prezentacja, praca graficzna, materiał wideo. Organizator 
przyjmuje prace w formatach: JPG, PNG, PDF, PPT, MP4, AVI o rozmiarze nie przekraczającym 10 MB 

b) Zgłoszenie musi zostać wysłane na adres kontakt@cartoonnetwork.pl w trakcie trwania konkursu, czyli 
między 3 kwietnia 2017 a 30 kwietnia 2017. Mail musi zawierać wszystkie materiały zgłoszeniowe 
(wyjaśnienie poniżej – punkt nr 6) i jego treść (mail i/lub Zgłoszenie) nie może być zakodowana.  

 
3. PROCEDURA PO PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA 
 
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wszelkie podane informacje są kompletne i 
prawidłowe, oraz zgodne z Oficjalnymi Zasadami, a także wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami 
prawnymi. Turner zastrzega prawo do dyskwalifikacji - wedle własnego uznania - wszelkich zgłoszeń w dowolnym 
momencie, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik nie zastosował się do Oficjalnych zasad lub zachował się w sposób 
niestosowny.  
 
Turner i/oraz Strony Zwolnione z Udziału nie ponoszą odpowiedzialności za źle zaadresowane, zagubione, 
spóźnione, nieczytelne i niemożliwe do dostarczenia Zgłoszenia, techniczne awarie, problemy z połączeniem 
internetowym oraz inne problemy, które mogą ograniczyć lub wpłynąć na zdolność Uczestnika do wysłania 
Zgłoszenia. Turner i/oraz Strony Zwolnione z Udziału nie odpowiadają również za innego rodzaju błędy i trudności 
odnoszące się do Konkursu, zarówno ludzkie, mechaniczne, elektroniczne, komputerowe, sieciowe, 
typograficzne, drukarskie i inne, również te związane z obsługą Konkursu, przetwarzaniem Zgłoszeń, ogłoszeniem 
zwycięzców czy dotyczące innych kwestii związanych z Konkursem. W przypadku sabotażu, zdarzeń losowych, 
aktów terrorystycznych lub podobnych, ataku wirusów komputerowych lub innych wydarzeń poza kontrolą 
Turnera, które zagroziłyby bezpieczeństwu i właściwej obsłudze Konkursu, Turner zastrzega sobie prawo – wedle 
własnego uznania – do modyfikacji, odwołania lub zawieszenia Konkursu (lub jego części). W przypadku 
odwołania Turner zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń 
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przesłanych do momentu zaistnienia sytuacji będącej przyczyną odwołania. Fałszywe, podejrzane lub obraźliwe 
Zgłoszenie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.  

4. ZWYCIĘZCY  

12 maja 2017 r. jury Cartoon Network, mający dostęp do wszystkich ważnych Zgłoszeń, wybierze: 

1x zdobywcę pierwszej nagrody 
1x zdobywcę drugiej nagrody 
1x zdobywcę trzeciej nagrody 

(“Zdobywca Nagrody”, oraz “Zdobywcy Nagród” w liczbie mnogiej). Zdobywcy Nagród zostaną wybrani spośród 
ważnych Zgłoszeń w oparciu o najlepsze przedstawienie zadania konkursowego w Zgłoszeniu. Decyzja Turnera 
będzie ostateczna i wiążąca.  

Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną Zdobywcami Nagród, podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z 
przepisami niniejszych Oficjalnych zasad. Uczestnik nie jest Zdobywcą Nagrody dopóki nie zostanie potwierdzona 
zgodność z Oficjalnymi zasadami.  

 
5. NAGRODY 

Zwycięzcy zdobędą następujące nagrody:  
 

1x Zdobywca pierwszej nagrody:  
1) SAMSUNG Galaxy Tab E T560 – nagroda dla nauczyciela; 
2) tablica interaktywna 2x3 ESPRIT Dual Touch 80", projektor OPTOMA DX349,   uchwyt sufitowy UPB2 - 

nagroda dla klasy; 
3) koszulki z logo kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj“ i autografem Kuby Błaszczykowskiego – nagroda 

dla uczniów - podopiecznych Uczestnika, biorących udział w konkursie. 
 
1x Zdobywca drugiej nagrody: 

1) Warsztaty “Jak właściwie reagować na dokuczenie i jak pomagać innym”, zorganizowane i 
przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, 
Polska (z udziałem podopiecznych uczestnika, biorących udział w konkursie). Warsztaty odbędą się w 
szkole Zdobywcy drugiej nagrody, po uzgodnieniu daty, w ciągu 6 miesięcy od Dnia decyzji.  

2) Fan karty z autografem Kuby – nagroda dla uczniów - podopiecznych Uczestnika, biorących udział w 
konkursie. 

1x Zdobywca trzeciej nagrody:  
1) Szkolne plecaki z logo Cartoon Network – nagroda dla uczniów - podopiecznych Uczestnika, biorących 

udział w konkursie; 
2) Fan karty z autografem Kuby Błaszczykowskiego – nagroda dla uczniów - podopiecznych Uczestnika, 

biorących udział w konkursie. 
 
O wszelkich szczegółach dotyczących nagród niesprecyzowanych w materiałach promocyjnych Konkursu lub w 
Oficjalnych zasadach decyduje Organizator wedle własnego uznania. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zastąpienia wszelkich nagród (lub ich części) nagrodą o porównywalnej lub większej wartości wedle własnego 
uznania. Nagrody muszą zostać zaakceptowane w takiej postaci, w jakiej zostały przewidziane lub odrzucone. 
Nagród nie można przekazywać ani wymieniać na inne artykuły bądź równowartość pieniężną. Uzgadnia się, że 
nagrody zostaną dostarczone do Zdobywców nagród.  
 
Turner poinformuje trzech Zdobywców nagród o zwycięstwie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 21 dni od 
dnia decyzji, czyli 2 czerwca 2017. Uczestnicy powinni się upewnić, że ich adresy mailowe i numery telefonów są 
właściwe i działające.  
 
Każdy Zdobywca nagrody musi potwierdzić swoją wolę otrzymania nagrody oraz przekazać poprawny polski 
adres pocztowy do wysyłki nagrody w ciągu jednego (1) miesiąca od daty kontaktu, czyli najpóźniej do 2 lipca 
2017.  
 



Brak potwierdzenia w podanym okresie czasu poskutkuje utratą nagrody. Turner będzie miał prawo wybrać 
nowego Zdobywcę nagrody. Turner może wedle uznania i bez uprzedzenia anulować zwycięstwo, jeśli nie 
otrzyma od Zdobywcy Nagrody potwierdzenia woli jej otrzymania, lub jeśli wysyłka nagrody na podany adres 
okaże się nieskuteczna, a Turner nie otrzyma wymaganych do wysyłki informacji mimo odpowiednich starań. W 
takim wypadku, Turner będzie miał prawo anulować nagrodę, bez żadnej rekompensaty dla zainteresowanej 
osoby. Turner otrzyma równocześnie prawo do wybrania nowego Zwycięzcy.  
 
6. ZASADY OGÓLNE I PRZEPISY 

Jako część Konkursu, Turner wymagać będzie od Uczestników przesłania następujących dokumentów drogą 
mailową, w tytule wpisując: Konkurs Bądź kumplem 

a. Imię i nazwisko Uczestnika, 
b. Nazwa szkoły Uczestnika oraz jego rola (nauczyciel lub wychowawca),  
c. Praca konkursowa  
d. Adres email oraz numer telefonu Uczestnika (będą one użyte wyłącznie do kontaktu ze zwycięzcami 

Konkursu).  
e. Oświadczenie Uczestnika: Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w 

konkursie wyrazili zgodę na udział dzieci w konkursie.  

Turner zobowiązuje się użyć Materiałów zgłoszeniowych, a także wszelkich przesłanych danych związanych z 
niniejszym Konkursem jedynie na potrzeby zarządzania Konkursem. Dalsze informacje na temat przetwarzania 
danych przez Turner można znaleźć w zakładce Polityka prywatności na stronie 
http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy. 

Poprzez przesłanie Materiałów zgłoszeniowych, każdy z Uczestników potwierdza tym samym, że: 

(i) Uczestnik posiada wszelkie prawa i władzę do przesłania Materiałów zgłoszeniowych; 
(ii) Materiały zgłoszeniowe nie naruszają żadnego znaku towarowego, praw autorskich oraz innych 

praw własnościowych którejkolwiek ze stron; oraz  
(iii) Uczestnik ma wszelkie prawa oraz pozwolenia do dysponowania Materiałami zgłoszeniowymi oraz 

upoważnia do korzystania z nich Turnera w sposób określony w punkcie „Konkurs” oraz w 
niniejszym regulaminie.  

Turner i/lub Strony wyłączone z konkursu kategorycznie zrzekają się ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za wszelkie roszczenia, działania, żądania i/lub odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody czy też straty 
związane z lub wynikające z uczestnictwa w Konkursie (niezależnie od przyczyny takich obrażeń, szkód czy strat), 
a także użycie przez Turnera jakichkolwiek kadrów i/lub przesyłek i/lub użycia lub nadużycia którejkolwiek z 
nagród. Aby uniknąć wątpliwości – Turner i/lub Strony wyłączone z konkursu nie zrzekają się odpowiedzialności 
za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z ich własnego zaniedbania.  

Wszelkie spory lub skargi dotyczące niniejszego konkursu powinny być adresowane do firmy Turner Broadcasting 
System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Wielka Brytania i muszą 
zostać złożone w terminie dziewięćdziesięciu dni od momentu zakończenia konkursu. Turner zastrzega sobie 
prawo do skrócenia czasu trwania, odstąpienia od, zmieniania lub zamknięcia niniejszego Konkursu (w tym bez 
ograniczenia oferowanych nagród) jeżeli uzna według własnego uznania, że okoliczności tego wymagają. Turner 
nie może być pociągnięty z tego powodu do odpowiedzialności prawnej w żadnym z przypadków.  

Wersję papierową niniejszych oficjalnych zasad można otrzymać, przesyłając opatrzoną znaczkiem, 
zaadresowaną przez siebie kopertę na niniejszy adres w przeciągu 45 dni od zakończenia konkursu: “Be a buddy”, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK.  

Niniejsze oficjalne zasady podlegają prawom obowiązującym w Anglii oraz Walii. Wszelkie spory wynikające z 
interpretacji oraz wykonania owych praw, których nie da się rozwiązać polubownie, muszą być przedstawione 
odpowiedniemu sądu angielskiemu.  

Organizator: Turner Broadcasting System Europe Limited 

http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy

