
 

REGULAMIN AKCJI „POZA OKŁADKĄ” 

TEMAT I CELE AKCJI 

Akcja „Poza okładką” ma zachęcić użytkowników naszych kanałów w portalach 

społecznościowych do polecania książek, które warto przeczytać w czasie wakacji.   

Aby wziąć udział w akcji wystarczy posiadać konto na portalu społecznościowym Facebook, 

polubić fanpage Fundacji Szkoła z Klasą i w komentarzu pod odpowiednim postem opublikować 

zdjęcie zgodnie z wytycznymi Organizatora. 

Zdjęcie ma pokazywać książkę w taki sposób, żeby uzupełnić to, co zostało przedstawione na jej 

okładce. Może to być kontynuacja pomysłu jej twórców albo własna interpretacja, również ta 

z przymrużeniem oka. 

Akcja trwa od 8 lipca do 11 sierpnia 2019 roku. Spośród zdjęć zamieszczonych w tym czasie 

przez internautów, Organizator wybierze trzy, których autorzy zostaną nagrodzeni książką. 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem akcji “Poza okładką” i administratorem profilu 

https://www.facebook.com/fundacjaszkolazklasa jest Fundacja Szkoła z Klasą (zwana dalej 

FSZK), z siedzibą przy ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa, nr KRS: 0000578705. 

2. Akcja prowadzona jest przez Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook. 

3. Akcja trwa od 8 lipca do 11 sierpnia 2019 roku. 

4. Pytania dotyczące akcji można kierować na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl, wiadomość 

należy zatytułować „Poza okładką”. 

5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg akcji. Wszelkie roszczenia 

związane z akcją należy kierować do Organizatora. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W akcji „Poza okładką” może wziąć udział każda osoba posiadająca aktywne konto 

na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Uczestnik akcji musi polubić profil Fundacji Szkoła z Klasą na Facebooku: 

https://www.facebook.com/fundacjaszkolazklasa. 

3. Udział w akcji jest nieodpłatny. 

4. Udział w akcji polega na opublikowaniu zdjęcia w komentarzu na profilu Fundacji Szkoła 

z Klasą na Facebooku. 

5. Zdjęcie musi być opublikowane w komentarzu pod odpowiednim postem zamieszczonym 

przez Organizatora i zgodne z wymogami opisanymi w opisie akcji. 

6. Zdjęcia opublikowane w innych miejscach niż pod postem na Facebooku, w ewidentny 

sposób niezgodne z wymogami opisanymi przez Organizatora, nie będą brały udziału 

w akcji. 

7. Organizator ma prawo wykluczyć lub usunąć z udziału w akcji zdjęcia: 

a) naruszające prawa autorskie lub prawa osób trzecich do własności intelektualnej; 

b) propagujące mowę nienawiści (np. rasizm, homofobię, transfobię, seksizm, 

wypowiedzi antyreligijne, piętnujące niepełnosprawność, obrażające jakiekolwiek 

grupy mniejszościowe czy poglądy polityczne); 
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c) pornograficzne; 

d) zawierające wulgaryzmy, przekleństwa i treści przemocowe; 

e) zawierające treści obraźliwe lub naruszające netykietę; 

f) reklamowe. 

8. Uczestnik akcji może opublikować dowolną liczbę zdjęć, podczas trwania całej akcji. 

9. Po przeprowadzonej akcji Organizator wybierze trzy zdjęcia, których autorzy zostaną 

nagrodzeni książkami. 

10. Wyboru dokona, według własnego uznania, powołana przez Organizatorów wewnętrzna 

Komisja, składająca się z trzech osób – pracowników FSZK. 

11. O wyborze zdjęć Organizator poinformuje w poście umieszczonym na profilu Fundacji 

Szkoła z Klasą do 14 sierpnia 2019 roku.   

NAGRODY 

1. Nagrodami dla trzech autorów wybranych przez Organizatora zdjęć będą nowości 

książkowe. 

2. Fundatorem nagród w akcji jest Organizator. 

3. Organizator skontaktuje się z wyróżnionymi osobami, w terminie do 3 dni po ogłoszeniu 

wybranych zdjęć, przez wiadomość na Facebooku. 

4. Laureat jest zobowiązany do przesłania danych (imienia, nazwiska, adresu 

korespondencyjnego) wymaganych przez Organizatora w terminie 7 dni od daty kontaktu 

ze strony Organizatora. 

5. Nieprzesłanie danych wymaganych przez Organizatora w wyznaczonym czasie oznacza 

rezygnację z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu 

wobec Organizatora. 

6. W przypadku, w którym uczestnik jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności 

do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział 

tego uczestnika w akcji oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona 

na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata 

wiadomości o nagrodzie. 

7. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany przez uczestnika. 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

1. Udział w akcji „Poza okładką” oraz podanie przez uczestników danych osobowych są 

całkowicie dobrowolne. Publikacja zdjęcia zgodnie z Regulaminem akcji oznacza zgodę 

autora na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy użytkownika 

na Facebooku, wizerunku w przypadku, gdy jest on widoczny na zdjęciu, adresu 

korespondencyjnego nagrodzonego autora, przez Fundację Szkoła z Klasą, z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, wyłącznie w związku z realizacją celu akcji „Poza 

okładką” teraz i w przyszłości. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 

do tych danych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W tym celu należy wysłać wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: 

fundacja@szkolazklasa.org.pl. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, 

które świadczą na rzecz FSZK usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 

z zastrzeżeniem, że nie nabywają one prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, 

a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie. 

2. Wzięcie udziału w akcji „Poza okładką” i opublikowanie swojego zdjęcia jest równoznaczne 

z udzieleniem Organizatorowi oraz jego Partnerom nieodpłatnej, bezterminowej 
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i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie zdjęcia w serwisach i publikacjach 

internetowych i drukowanych Organizatora lub Partnerów, w mediach, na wykonanie 

reprodukcji nagrodzonych lub wyróżnionych prac oraz na ich pokaz lub powielenie pracy 

w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z akcją lub w innych publikacjach 

związanych z działalnością Organizatora. 

3. Opublikowanie i przekazanie swoich prac w postaci zdjęć oznacza jednocześnie, że nie będą 

one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz że danemu 

uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do opublikowanej pracy. Uczestnik 

ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora akcji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie będą 

publikowane na fanpage’u Fundacji Szkoła z Klasą i wchodzą w życie w momencie publikacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, unieważnienia, zmiany, przedłużenia lub 

odwołania akcji w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych, bez podania przyczyny 

i do nie wyłaniania nagrodzonych. 

4. W sytuacji, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym uczestnik, 

w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 

odpowiedzialność oraz oświadcza, że pokryje wszystkie związane z tym faktem poniesione 

przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega 

dyskwalifikacji i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora 

nagrody. Na powyższe Uczestnik wyraża zgodę przez przystąpienie do akcji „Poza okładką”. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

 


