
Regulamin „Konkursu Bezpieczny Internet ” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem „Konkursu Bezpieczny Internet” (dalej: „Konkurs”) o zasięgu 
powiatowym jest firma Tonetic Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Prostej 51 (dalej: „Organizator”). 

2. W ramach Konkursu przewidziane jest jedna ścieżka merytoryczna: 

a) Bezpieczne zachowanie się w Internecie ; 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony online. Konkurs obejmuje 25 pytań z opcją 
wyboru jednej poprawnej odpowiedzi. Konkurs odbędzie się 30.03.2021r. o 
godz. 18:00. Uczestnicy otrzymają link do konkursu pocztą elektroniczną. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIÓR NAGRÓD 

1. Do konkursu zakwalifikowani zostaną wszyscy zgłoszeni po spełnieniu 
wymogów formalnych. 

2. Lista laureatów (miejsca uznane za zwycięskie) zostanie opublikowana 
najpóźniej 07.04.2021r. o godz. 10:00 na stronie internetowej 
www.wolomin-swiatlowod.pl Organizatora. Laureatami zostaną 
uczestnicy którzy osiągnął wynik co najmniej na poziomie 90 proc. Laureaci 
otrzymają dyplom zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz pakiet 
firmowych gadżetów firmy Tonetic Group S.A. (dalej zwaną; Wołomin 
Światłowód) 

3. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania 
nowymi technologiami oraz stymulację logicznego myślenia poprzez 
pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się w Internecie. 

4. Zakres Konkursu obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane 
z bezpiecznym poruszaniem się w Internecie, historią, sposobem 
funkcjonowania. 

5. Konkurs jest ogólnodostępny, skierowany do wszystkich zainteresowanych 
uczniów szkół podstawowych w powiecie wołomińskim. 

6. Prezes Zarządu Tonetic Group S.A (dalej zwaną „Wołomin Światłowód”) 
powoła 3-osobową komisję egzaminacyjną, która będzie czuwała nad 
przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywała ewentualne 
odwołania. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

8. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 17.03.2021r. do godz, 00:00 za 
pośrednictwem poczty mailowej na adres: konkurs@toneticgroup.pl podając 

mailto:konkurs@toneticgroup.pl


imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły. Zgłoszenia przysłane po 
upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę. 
 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość 
danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, 
z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on 
prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub 
nieaktualne. 
 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści 
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z 
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 
przepisów powszechnie obowiązujących. 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w 
szczególności uczestników, którzy:  

a. ingerują w mechanizm działania Konkursu;  
 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w 
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 
strony. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez 
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i 
wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 
 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania 
oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w 
zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest zgłoszenie za 
pośrednictwem wiadomości mailowej. 



4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w 
Konkursie. 

 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują 
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie 
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. 
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej 
w Konkursie, w szczególności:  

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a 
także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Administratora;  

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości mailowej w 
czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od 
dnia wydania Nagród. 
 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych. 
 

3. Reklamacja w formie wiadomości mailowej, powinna zawierać dokładny 
adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości 
prywatnej do Uczestnika Konkursu. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2021 r. i obowiązuje do 07.04.2021 
r. 
 



2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie 
Organizatora: http://wolomin-swiatlowod.pl/  
 

5. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i opublikowany na stronie 
internetowej Organizatora w językach polskim. 

6. Konkurs został zgłoszony przez Organizatora do Kuratorium Oświaty w 
Warszawie, które do końca miesiąc br. podejmie decyzję, zgodnie z art. 148 
ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze. zm.), o ewentualnym 
uznaniu Konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu wyłącznie z 
ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Dyplom 

Niniejszym firma Tonetic Group S.A. (dalej zwaną „Wołomin Światłowód)  

z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51) jako Organizator „Konkursu wiedzy o 

Bezpiecznym zachowaniu się w Internecie” o zasięgu powiatowym oświadcza, że 

……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła podstawowa,) 

został(-a) Laureatem Konkursu „Bezpieczny Internet”, zdobywając ………. % 

punktów. 

 

 

 

 

 

…………………………………….                              …..……………………………… 
           Pieczątka firmowa                                                                            data i podpis Zarządu  

http://wolomin-swiatlowod.pl/


 


