
REGULAMIN KONKURSU 

„Trener się chwali!” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Trener się chwali!” zwanego dalej „Konkursem” jest Krajowe Biuro EPALE, 
działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, 02-305, 
Al. Jerozolimskie 142A, zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, administrowany ani powiązany z portalem 
społecznościowym „Facebook.com”. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na polskiej wersji językowej 
Platformy EPALE https://epale.ec.europa.eu/pl dla zarejestrowanych użytkowników tego serwisu 
oraz relacjonowany na stronie https://www.facebook.com/epalepolska/  serwisu Facebook.com.  

4. Konkurs ma na celu promocję „Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych  
w Europie – EPALE” (dalej: „Platforma EPALE”).  

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie 
osoby pełnoletnie (tj. osoby, które ukończyły 18 lat), które: 
a) są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy EPALE (https://epale.ec.europa.eu/pl)  

i podczas rejestracji wyrazili zgodę na kontakt ze strony Krajowego Biura EPALE, 
b) mają doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych, których odbiorcami są osoby 

dorosłe, 
c) wykonają zadanie konkursowe, 
d) prześlą za pośrednictwem bloga EPALE 

(https://epale.ec.europa.eu/pl/content/epale_blog_post) zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie 
konkursowe”) w terminie trwania Konkursu określonym w §4. 

e) wyrażą zgody o jakich mowa w treści Regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych, 
wykorzystanie wizerunku. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy Organizatora ani osoby pozostające w stosunku zlecenia z Organizatorem lub w 
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, członkowie rodzin 
wskazanych osób oraz członkowie rodzin osób zasiadających w Komisji konkursowej, do drugiego 
stopnia pokrewieństwa oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo 
Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 650). 

 

§ 3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe, o którym mowa w §1 i 2, ma być odpowiedzią na temat: „Opisz swój największy 
sukces w pracy trenera. Projekt szkoleniowy, z którego jesteś najbardziej dumna/dumny” i powinno: 

a) być utworem nigdzie wcześniej nie publikowanym,  

b) mieć minimum 4000 znaków ze spacjami, 

c) zawierać imię i nazwisko autora (nie pseudonim) oraz formułę „Artykuł bierze udział w konkursie 
Trener się chwali!”,  

d) stanowić efekt wyłącznej pracy twórczej Uczestnika oraz nie może naruszać praw autorskich ani 
dóbr osobistych osób trzecich, ani też być obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 
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e) być opublikowane w języku polskim na platformie EPALE w sekcji Blog.  

 

§ 4 Zgłoszenia do Konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje zarejestrowany użytkownik Platformy EPALE poprzez dokonanie 
dwóch poniższych czynności:  

a) publikacji tekstu w sekcji blog na Platformie 
https://epale.ec.europa.eu/pl/content/epale_blog_post  

b) przesłanie na adres e-mail: kmilczarek@frse.org.pl skanu podpisanego Załącznika nr 1 
dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.  

2. W Konkursie jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno Zadanie konkursowe.  
W przypadku, gdy jeden Uczestnik prześle więcej zadań, do oceny będzie brane wyłącznie pierwsze 
Zadanie konkursowe w kolejności ich wpływu. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestnika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,  
o akceptacji Regulaminu Konkursu, w szczególności, że zgłoszone przez niego Zadanie konkursowe 
jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do niego, w tym 
prawo do jego zgłoszenia na Konkurs. 

4. Zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestnika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,  
że Uczestnik ma doświadczenia w zakresie prowadzenia działań szkoleniowych na rzecz dorosłych.  

5. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie przyjmuje do wiadomości, iż w razie wystąpienia z 
roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, w 
szczególności autorskich prawa majątkowych Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za 
ewentualne szkody, w tym ponosi w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty 
zastępstwa procesowego, koszty pomocy prawnej, niezbędnych ekspertyz, zasądzonych lub 
ustalonych w drodze ugody odszkodowań oraz na żądanie Organizatora wstąpi do toczącego się 
postępowania w charakterze interwenienta ubocznego. 

6. Uczestnik musi posiadać: 

a) w wypadku gdy w Zadaniu konkursowym występują osoby trzecie, zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku na Platformie EPALE oraz w materiałach promocyjnych 

przygotowanych przez Organizatora; 

b) w wypadku gdy w Zadaniu konkursowym występują osoby niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub 

opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby na Platformie EPALE oraz w 

materiałach promocyjnych przygotowanych przez Organizatora. 

7. Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w ust. 6. 

8. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w ust. 6 Uczestnik powinien zachować, aby przedłożyć 

Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada oświadczeń, o których mowa w ust. 6, Uczestnik zobowiązuje 

się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i naprawić wynikającą z tego tytułu 

szkodę. 

10. W przypadku, gdy któreś z oświadczeń, o których mowa w ust. 6 okazałoby  się nieprawdziwe choćby 

w części, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i 

naprawić wynikającą z tego tytułu szkodę. 

11. Zgłoszone do Konkursu Zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających prawa osób 

trzecich, niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego,  w szczególności uznanych za 

niecenzuralne, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Zadanie 

konkursowe zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 
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12. Organizator, po otrzymaniu Zadania konkursowego dokona jego weryfikacji. W przypadku 
stwierdzenia, że Zadanie konkursowe nie jest zgodne z tematem lub zawiera niedozwolone treści, o 
których mowa w ust. 11, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany przez Organizatora za 
pośrednictwem maila kontaktowego podanego podczas rejestracji na Platformie EPALE, a jego 
Zadanie konkursowe nie zostanie zakwalifikowane do Konkursu.  

13. Od chwili ukazania się artykułu na Platformie EPALE, osoba zgłaszająca Zadanie konkursowe uzyskuje 
status Uczestnika Konkursu.  

14. Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować ́ z udziału w Konkursie poprzez wysłanie  
do Organizatora wiadomości e-mail (kmilczarek@frse.org.pl) lub listownie (Krajowe Biuro EPALE, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) informując  
o rezygnacji z udziału w Konkursie. Od momentu powzięcia przez Organizatora informacji o rezygnacji 
z udziału w Konkursie, osoba składająca takie oświadczenie traci status Uczestnika Konkursu, a jej 
zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie podlega ocenie i nie jest uprawniona do otrzymania 
ewentualnej Nagrody.  

15. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 października 2020 r., godz. 23:59.  

 

§ 5 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody będzie czuwać Komisja konkursowa 
powołana przez Organizatora („Komisja”). W skład Komisji wchodzą: 
a) Dariusz Brakoniecki (Dyrektor Biura Edukacji Dorosłych, FRSE), 
b) Rafał Żak (Ambasador EPALE, trener), 
c) Karolina Milczarek (pracownik Krajowego Biura EPALE, FRSE). 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 
a) zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu, 
b) potwierdzenie prawidłowości dokonanego zgłoszenia do Konkursu, 
c) ocena i wybór 6 najlepszych w ocenie Komisji Zadań konkursowych, przy czym Komisja zastrzega 

sobie prawo dodatkowego przyznania wyróżnień wybranym Zadaniom konkursowym, 
d) sporządzenie protokołu z wynikami Konkursu. 

3. Komisja ocenia Zadanie konkursowe według określonych poniżej kryteriów:  
a) wartość edukacyjna (0-10 punktów),  
b) unikalność tematu (0-10 punktów),  
c) refleksyjność (0-10 punktów). 

4. Komisja ocenia każde Zadanie konkursowe indywidualnie, według własnego uznania, a jej decyzja w 
tym przedmiocie jest ostateczna. 

5. W przypadku, gdy więcej niż jedno Zadanie konkursowe otrzyma taką samą liczbę punktów,  
o przyznaniu nagrody będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 19 października 2020 r., z zastrzeżeniem 
§ 10 ust. 3. 

7. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane przez Organizatora na Platformie EPALE 
https://epale.ec.europa.eu/pl oraz w mediach społecznościowych EPALE na co Uczestnik wyraża 
zgodę. 

 

§ 6 Nagrody 

1. Sześć najwyżej ocenionych prac zostanie nagrodzonych następującą nagrodą:  

 Udział w superwizji grupowej prowadzonej przez Ambasadora EPALE, Rafała Żaka 

2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 6 osób (których prace zostaną najwyżej ocenione).  

https://epale.ec.europa.eu/pl


3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent 
pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 

4. Wartość jednostkowa Nagrody w Konkursie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 
1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 
poz. 1426).  

 

§ 7  Zasady odbioru nagrody 

1. Superwizja, która będzie nagrodą w Konkursie, odbędzie się 26 października 2020 r. w siedzibie FRSE 
w godz. 10.00-17.00, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu lub 
formuły.  

2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. W przypadku nieobecności laureata w ww. terminie Nagroda przepada.  

 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji  z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod@frse.org.pl. 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu oraz rozliczenia kosztów jego organizacji. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (w zakresie określonym w Regulaminie), 
wykonanie umowy o udział w Konkursie ( w zakresie czynności organizacyjnych), obowiązek prawny 
Organizatora (w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej), uzasadniony interes prawny 
Administratora (w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron z tytułu udziału w 
Konkursie). 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników 

projektu szkoleniowego (jeśli dotyczy) zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu; 

b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu  
c) wykorzystywanie wizerunku uczestników projektu szkoleniowego  (jeśli dotyczy) w materiałach 

stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych Konkursu.  

8. Organizator będzie zbierał od uczestników Konkursu następujące dane: 



a) imię i nazwisko, 
b) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 
c) adres poczty elektronicznej (e-mail), 
d) wizerunek (twarz). 

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także  
w mediach) o wynikach Konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

13. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizator 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. Organizator w szczególności uwzględnia 
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne 

1. Prawo do reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy 
każdemu Uczestnikowi w ciągu 3 dni od daty wyłonienia jego laureatów. 

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej 
na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w 
ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany 
przez Uczestnika, składającego reklamację. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości  odbioru Nagrody lub utrudnienia 
związane z jej odbiorem, leżące po stronie Uczestnika. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 
jego danych osobowych, w tym zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) 
we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot 
propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na profilu 
https://www.facebook.com/epalepolska/ (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia oddawania 
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz publikacji wyników Konkursu. 

3. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Platformie EPALE https://epale.ec.europa.eu/pl   
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja może wykluczyć Uczestnika na 
każdym etapie Konkursu. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 
Zadania konkursowego lub Załącznika 1. 

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie EPALE  
https://epale.ec.europa.eu/pl. 

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na 
wszystkie jego postanowienia.  
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