
1 
 

Regulamin konkursu #Mydailymakeup 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie #Mydailymakeup, 

zwanym dalej konkursem organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o., z 

siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną 

w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptację jego postanowień.  

 

§2 

Uczestnictwo 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby będące uczniami publicznych i niepublicznych 

szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego, w wieku pomiędzy 13-15 

lat.  

2. W celu wzięcia udziału w konkursie przez osobę niepełnoletnią, niezbędne jest 

wyrażenie zgody na udział przez jej rodzica lub osobę sprawującą władzę rodzicielską, 

w formie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie lub przystąpienie do niego oznacza: 

1) akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie,  

w szczególności udzielenie licencji na korzystanie z utworów na warunkach w nim 

określonych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w 

tym jego wizerunku, 

2) oświadczenie że uczestnik jest autorem pracy konkursowej i jego zgłoszenie na 

Konkurs nie narusza praw osób trzecich oraz że uczestnik jest autorem zdjęcia, na 

którym utrwalono pracę konkursową, lub posiada licencję do zdjęcia uprawniającą go 

do udziału w Konkursie.  

§3 

Warunki oraz przedmiot konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 28.02.2022 r. do dnia 13.03.2022 r. włącznie 
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2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi stworzyć metamorfozę w której pokaże 

twarz bez makijażu oraz po zrobieniu makijażu w tematyce mydailymakeup, czyli 

prezentującego dzienny makijaż.  

3. Pracę konkursową w formacie jpg oraz Imię i Nazwisko uczestnika konkursu należy 

wysłać na adres email lokonkurs@teb.pl wraz ze skanem oświadczenia podpisanego 

przez rodzica/opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. W przypadku gdy praca konkursowa zostanie utrwalona przez osobę trzecią (osoba 

trzecia wykona fotografię wizerunku z makijażem), Uczestnik zobowiązany jest wysłać 

na adres email wskazany w ust. 3 podpisaną przez te osoby trzecie, a w przypadku gdy 

są niepełnoletnie – przez ich rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora fotografii w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. Wzór 

zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

 

§ 4 

Prawa autorskie, wizerunek Uczestnika 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody  na nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w udostępnionych materiałach 

konkursowych, dla celów udziału w konkursie, oraz dla celów reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w tym jego ofertą handlową i to 

bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, bez 

każdorazowego potwierdzania tej zgody. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności materiały promocyjne, reklamę w Internecie, przy 

wykorzystaniu form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, a 

także łączenia mojego wizerunku z wizerunkami innych osób, które to publikacje w żaden 

sposób nie będą zawierały treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa, 

dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych 

Uczestnika, w tym jego wizerunku utrwalonego w materiałach Konkursowych,  na stronie 

internetowej www.teb.pl oraz na Facebook i Instagramie Organizatora, jeżeli Uczestnik 

zostanie laureatem konkursu. 

3. Do Konkursu nie będą dopuszczone materiały, których treść narusza godność ludzką, jest 

sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej 

mailto:lokonkurs@teb.pl
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lub wyznaniowej, propaguje używki lub przemoc, rani przekonania religijne, może mieć 

negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, jest uznawana powszechnie za naganną 

moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego, jest 

obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi, przedstawia ofertę 

komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy, zagraża fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich, zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za 

niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

4. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania materiałów konkursowych. 

5. Zgłaszając materiał konkursowy każdy Uczestnik, a w przypadku autorów niepełnoletnich ich 

rodzic/opiekun prawny, oświadcza, że Uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do zgłoszonej pracy oraz, że przysługują mu prawa autorskie lub posiada licencję 

uprawniająca go do udziału w konkursie i realizacji warunków niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadku, gdy wbrew niniejszemu Regulaminowi, do konkursu zostanie zgłoszony utwór 

powstały we współautorstwie lub nie spełniający oświadczeń złożonych zgodnie z ust. 5 

powyżej,  Uczestnik lub jego rodzic/opiekun jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu 

z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń przez pozostałych współautorów. 

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza upoważnienie Organizatora do wykonywania w imieniu 

Uczestnika autorskich praw osobistych autorów, w szczególności do podejmowania decyzji 

o oznaczeniu materiałów ich nazwiskami lub pseudonimami. 

8. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i wydania laureatowi nagrody, laureat nagrodzonego 

materiału: 

1. udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do 

wykorzystania materiałów poprzez: 

a) używanie i wykorzystanie w działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej 

oraz informacyjnej dotyczącej przedmiotu działalności Organizatora,  

b) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, 

systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, 

nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich 

części, 

c) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie 

od standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, 

transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków 
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technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i 

marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek 

techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w 

Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także 

portalach dedykowanych, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów, 

e) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

f) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną 

zmianę  

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian. 

2. ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do filmu po 

przekazaniu go Organizatorowi. 

 

 

 

 

§4  

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody. 

2. Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy składające się z kosmetyków oraz 

kuferków marki Inglot. Każdy zestaw o wartości 583 zł. 

3. Zwycięzców Konkursu wybierze 3-osobowe Jury. 

4. Przy wyborze Zwycięzców uwzględniania będzie kreatywność, aspekt twórczy 

realizacji, dbałość wykonania oraz jakość Zgłoszeń. 

5. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie 

liceum.teb.pl na podstronach lokalnych oddziałów Gdańsk i Gdynia do dnia 

18.03.2022 roku. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani nie mogą zostać wymienione na ich 

ekwiwalent pieniężny. 

7. Aby ustalić szczegóły wysyłki nagrody organizator będzie się mailowo z 

laureatami konkursu w terminie do 25.03.2022. 

8. Nagrody będą wysyłane kurierem za potwierdzeniem odbioru. 
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§5  

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa (zwana 

w Regulaminie: Jury). 

2. W skład komisji (Jury) wchodzą: Patrycja Mlejnek-Gałęza, Krzysztof Kiliański oraz 

Agata Konon-Gontarczyk. 

3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

- Rozstrzygnięcie kwestii nieujętych w Regulaminie, 

- Wybór Zwycięzców Konkursu. 

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: 

iod@teb-edukacja.pl. 

4. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez 

Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon,  

adres e-mail. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą: 

W CELACH NA 

PODSTAWIE 

PRZEZ OKRES 

Przeprowadzenia 

konkursu, 

promowania 

organizatora oraz 

wydania nagród 

Regulaminu 

konkursu 

 

3 lat liczonych od 

dnia 1 stycznia roku 

następującego po 

dacie przystąpienia do 

konkursu 

 

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym  

je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług. 

7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje: 

mailto:iod@teb-edukacja.pl
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a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

c) prawo do przenoszenia danych, a także  

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy 

obowiązującego prawa. 

9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

10. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do 

uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie 

nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.  

 

§7 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

Organizatora konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres 

do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty 

otrzymania reklamacji 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptację jego postanowień. 

2. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu 

Regulaminu na stronie Organizatora pod adresem: liceum.teb.pl Zmiana regulaminu nie 

może naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w 
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regulaminie, a każdemu Uczestnikowi, który nie zgadza się ze zmianami  

w regulaminie przysługuje prawo do zrezygnowania z udziału w konkursie i wycofania 

swojej pracy.  

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną 

pod adres: lokonkurs@teb.pl  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania 

Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności 

za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej. 

5. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu 

cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, 

zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Uczestnik konkursu zwalnia z jakichkolwiek roszczeń serwis Facebook. Konkurs nie 

jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022r.
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu   

Niniejszym wyrażam zgodę na udział …………………………… (imię i nazwisko osoby, 

której jestem opiekunem prawnym) w konkursie #mydailymakeup, organizowanym przez TEB 

Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie jej danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 

wizerunku, kierunku i roku nauki w celach uczestnictwa w tym konkursie, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu konkursu. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych 

oraz, zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości 

ich poprawiania. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i  uczestnik spełnia 

warunki jego uczestnictwa, w tym w zakresie wieku uczestnika, wyrażam zgodę na 

zastosowanie postanowień wynikających z jego treści, w szczególności wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz na udzielenie licencji na korzystanie 

z materiału udostępnionego w celu udziału w konkursie w zakresie i na warunkach 

wynikających z Regulaminu Konkursu #Mydailymakeup.  

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię: ………………………..………………………………. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………………… 

Miasto:…………………………………..…………………... 

Telefon:………………………………………………………  

 

............................................................................................................  

(data i czytelny podpis uczestnika bądź opiekuna prawnego (rodzica) w przypadku osoby 

niepełnoletniej) .  

– 
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Załącznik nr 2  

 

Zgoda osoby/rodzica lub opiekuna prawnego osoby będącej autorem fotografii, na 

której utrwalono pracę konkursową w konkursie #Mydailymakeup. 

 

1. Niniejszym wyrażam zgodę  na nieodpłatne korzystanie przez TEB Edukacja sp. z o.o. z 

fotografii, której autorem jest  ………………………… (imię i nazwisko osoby wykonującej 

fotografię), na której utrwalono materiał konkursowy, dla celów udziału w konkursie 

#Mydailymakeup, organizowanym przez TEB Edukacja sp.  o.o., oraz dla celów reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością TEB Edukacja sp. z o.o.,, w tym 

jego ofertą handlową i to bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, za pośrednictwem 

dowolnego medium, bez każdorazowego potwierdzania tej zgody.  

2.Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji fotografii, w szczególności materiały 

promocyjne, reklamę w Internecie, przy wykorzystaniu form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji,, które to publikacje w żaden sposób nie będą zawierały treści 

powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych 

oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem. 

3. Jednocześnie upoważniam TEB Edukacja sp. z o.o. do wykonywania autorskich praw 

osobistych do fotografii. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby będącej autorem fotografii) 

………………………………….. 

data  

…………………………………………………………. 

(podpis autora fotografii lub rodzica/opiekuna prawnego jeśli autor jest niepełnoletni) 

 

 


