Regulamin konkursu „Z matematyką za pan brat”
Organizatorem konkursu „Z matematyką za pan brat” zwanego dalej Konkursem, jest
Fundacja Ekomini, organizacja non-profit, z siedzibą w Myślenicach.

§1
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

§2
Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie – na portalu smartstart.pl i
na profilu SmartStart na Facebooku.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.04.2017 r. i trwa do dnia 24.04.2017 r.

§3
Zadanie konkursowe
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy wykonać zdjęcie przedstawiające:
• jak można bawić się matematyką (np. dziecko układające figury geometryczne)
lub
• obrazujące matematykę w życiu codziennym lub sytuację, w której możemy
„spotkać” Królową Nauk (chociażby na spacerze licząc drzewa)
oraz umieścić zdjęcie w komentarzu pod postem na Facebooku dotyczącym Konkursu
lub nadesłać na adres: redakcja@smartstart.pl
2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zdjęcia zamieszczone na profilu na Facebooku,
pod postem o Konkursie lub nadesłane na adres redakcji.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.
4. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności tekstów lub
rysunków

obraźliwych,

dyskryminujących,

nawołujących

do

nienawiści,

zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych
używek. Takie zadania konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie
opublikowania takiego zdjęcia w komentarzu, organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia komentarza.

§4
Oświadczenia uczestnika
1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoje zdjęcie do Konkursu, oświadcza tym samym,
że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zgłaszanego zdjęcia.
3. Zgłaszając swoje zdjęcie do Konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie zdjęcia
konkursowej w Internecie, a w szczególności na stronach smartstart.pl i ekomini.pl, na
profilach Smart Start i Fundacji Ekomini na Facebooku oraz podczas promocji
warsztatów Smart Start.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć dane zdjęcie konkursowe
z Konkursu.

§5
Wybór zwycięzcy
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć, organizator wybierze 10
(słownie: dziesięć), w jego ocenie najbardziej kreatywnych.. Organizator może także
wyróżnić więcej osób, dla których przeznaczy dodatkowe nagrody.

2. Autorzy zdjęć wybranych przez organizatora są zwycięzcami Konkursu.
3. Wybór
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https://www.facebook.com/smartstartpl/

§6
Nagrody
1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę:
zestaw dwóch pozycji, spośród podanych poniżej:
a) książki:
• „Pan Kartezjusz gra w statki”– wyd. Adamada
• „Bakterie do kwadratu” – wyd. Adamada
• „Zabawy matematyczne” – wyd. Impuls
• „Poczytam ci mamo. Elementarz matematyczny” – wyd. Nasza Księgarnia
• „Policzanki 4+” – wyd. Nowa Era
• „Policzanki 5+” – wyd. Nowa Era
• „Książka z okienkami. Sprawdźcie sami… Tajemnice matematyki” – wyd.
Olesiejuk
• „Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do głowy” – wyd. Prószyński i Ska
• „Algebra w obrazkach” – wyd. Prószyński i S-ka
• „Matematyka ze sznurka i guzika” – wyd. Zakamarki
b) karty:
• „Edu karty. Tabliczka Mnożenia” – wyd. Magnus – 2 egzemplarze
• „Edu karty. Alfabet i liczenie” – wyd. Magnus – 1 egzemplarz
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie
można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców drogą pocztową lub kurierem. W związku z
tym zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu
przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia
zwycięzców Konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu
przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.
4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://smartstart.pl/wpcontent/uploads/Regulamin_konkurs_z_matematyka_za_pan_brat.pdf - pod artykułem
https://smartstart.pl/konkurs-z-matematyka-za-pan-brat/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które
nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail,
na adres info@smartstart.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni
od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji.

