Regulamin Finału Konkursu
„O!Błędne Dyktando Wielki Finał”
Warszawa, październik 2019

I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin z dnia 01.10.2019 (zwany dalej „Regulaminem Finału”) określa
zasady, zakres i warunki uczestnictwa w finale konkursu „O!Błędne Dyktando”
(zwanym dalej „Finałem Konkursu”) oraz w zajęciach i konkursach w jego ramach
realizowanych. Finał Konkursu jest wydarzeniem finałowym będącym następstwem
(zwieńczeniem) konkursu on-line „O!Błędne Dyktando” (zwanego dalej „Konkursem”)
objętego regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) odrębnym.

2. Organizatorem Finału Konkursu jest Sales and Marketing Management Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dawniej: Sales and
Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki
10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
0000255680, NIP: 5272504415 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02495), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264 (zwana dalej
„Sponsorem”).
4. Udział w Finale Konkursie jest dobrowolny i będzie się odbywać wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Finału.

II. Uczestnicy Konkursu – podmiot, zgody, dyskwalifikacja
1. Uczestnikiem Finału Konkursu (zwanym dalej „Finalistą”) mogą być jedynie osoby,
które – w wyniku uczestnictwa w Konkursie – uzyskały i zachowały – na dzień
Finału Konkursu – prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu oraz w stosunku do
których – zgodnie z Regulaminem – organizator Konkursu potwierdził rezerwację
miejsca w Finale Konkursu.
2. W Finale Konkursu, w charakterze gości, mogą brać udział osoby towarzyszące
Finalistom oraz zaproszeni przez Organizatora goście (m. in. przedstawiciele szkół
występujących w Rankingu Szkolnym [zwanych dalej „Szkołami”]) (zwane łącznie
dalej „Osobami Towarzyszącymi”).
3. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące przybywają na Finał Konkursu na własny koszt
i własne ryzyko.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości przybyłych na
Finał Konkursu Finalistów (dla celów weryfikacji prawa uczestnictwa i przygotowania
Rankingów) oraz do rejestracji obecności Osób Towarzyszących (dla celów
potwierdzenia zgód i ze względów bezpieczeństwa).
5. Finaliści oraz Osoby Towarzyszące – z uwzględnieniem ustępów kolejnych – będą
proszeni
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o potwierdzenie (w formie pisemnego oświadczenia) zapoznania się i akceptacji
niniejszego Regulaminu Finału.
W celu pełnego i skutecznego uczestnictwa w Finale Konkursu, Finalista oraz
Osoby Towarzyszące będą proszone o wyrażanie zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych w celu realizacji Finału Konkursu. W przypadku gdy Finalista
lub Osoba Towarzysząca jest osobą małoletnią zgoda na przetwarzanie jego
danych musi zostać potwierdzona przez opiekuna prawnego (zwanego dalej
„Przedstawicielem Ustawowym”). Wzór zgody zawarty jest Załączniku nr 1.
Finalista oraz Osoby Towarzyszące podpisując zgodę określoną w załączniku nr 1
jednocześnie akceptują warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich wizerunku na zasadach określonych w pkt. VII niniejszego
Regulaminu.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych precyzuje Załącznik nr 3.
Finaliści oraz Osoby Towarzyszące, mogą – w terminie do dnia Finału Konkursu –
przesłać właściwe zgody w formie skanu na adres e-mail Organizatora
(kontakt@oblednedyktando.pl). Zgody te mogą być także złożone w czasie Finału
Konkursu, niezwłocznie po jego rozpoczęciu, nie później jednak niż przed
rozpoczęciem Dyktanda.
Niedopełnienie obowiązku wyrażenia zgody powoduje, w przypadku Finalistów, utratę
prawa Finalisty do uczestnictwa w Finale Konkursu (i w Dyktandzie), w przypadku
Osób Towarzyszących utratę prawa Osoby Towarzyszącej do uczestnictwa w Finale
Konkursu.
Brak potwierdzenia (w formie pisemnego oświadczenia) zapoznania się i akceptacji
niniejszego Regulaminu Finału przez Finalistę lub Osobę Towarzyszącą, przynosi
skutek jak w ust. 10.
Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Finału Konkursu tych osób, które
utraciły – na mocy ust. 10 lub ust. 11 – prawa do uczestnictwa w Finale Konkursu.
W związku z organizacją Finału Konkursu, publikowane będą częściowo
zanonimizowane Wyniki Finalistów (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz miastem
zamieszkania Finalisty).
Z uczestnictwa w Finale Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy
Organizatora, Sponsora lub Koordynatora i innych firm współpracujących z
Organizatorem, Sponsorem lub Koordynatorem przy organizacji niniejszego
Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
Finaliści oraz Osoby Towarzyszące zobowiązani są do:
o a) zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów
przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu Finału;
o b) stosowania się do poleceń Organizatora lub służb porządkowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Finału Konkursu wszelkich osób,
które
w swobodnej ocenie Organizatora:
o a) zagrażają bezpieczeństwu innych;
o b) zakłócają porządek i naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych;
o c) naruszają zasady kultury osobistej;
o d) utrudniają uczestnictwo w Finale Konkursu innym Finalistom.
Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Finale Konkursu osobom
znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Finalista oświadcza, że będzie rozwiązywał Dyktando używając wyłącznie swojej
wiedzy, w szczególności nie będzie korzystał z jakichkolwiek słowników
ortograficznych, innych pomocy naukowych, dostępu do sieci Internet, pomocy
innych osób itp. itd.
Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 3 (słownie: pięć) dni przed

Finałem Konkursu rozesłać do Finalistów, mailową informację (na adresy e-mail
poczty elektronicznej zgodne z podanymi dla celów Konkursu) w przedmiocie
przypomnienia o konieczności
złożenia – pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa
w Finale Konkursu – zgody.
20. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek Nagrody w ramach Finału Konkursu,
Finalista będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych
dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki nie może być adresem
zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikacji Finalisty w przypadku złamania bądź
niewywiązania się Finalisty z następujących zapisów Regulaminu:
o a) pkt II ust. 12 [brak wymaganych zgód];
o Załącznik nr 4 ust. 5 [cofnięcie zgody na przetwarzanie danych]
o pkt II ust. 18-20 [niewłaściwe zachowanie];
o pkt II ust. 21 [niedozwolona pomoc]
o pkt V ust. 12 i 22 [niedozwolone przybory]
(zwanej „Dyskwalifikacją”).
22. Dyskwalifikacja oznacza anulację Wyniku danego Finalisty w ramach Dyktanda.
Dyskwalifikacja oznacza tym samym utratę przez Finalistę prawa do wszelkich
potencjalnych Nagród wynikających z Finału Konkursu.
23. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie Finalisty z Rankingu Indywidualnego oraz
nieważność jego Wyniku dla Rankingu Szkolnego.
24. Od Dyskwalifikacji przysługuje reklamacja w trybie przewidzianym w pkt. VII.

III. Nagrody – przedmiot, podatek, wady
1. Spośród Finalistów wyłoniony zostanie „O!Błędny Mistrz Ortografii” (najwyższa
pozycja w Rankingu Indywidualnym) oraz – wg dalszej kolejności w
Rankingu Indywidualnym – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX
„O!Błędny Wicemistrz Ortografii”.
2. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Sponsora, są przyznawane – na mocy
Regulaminu – przez Organizatora.
3. Nagrody (w ramach Rankingu Indywidualnego) będą przyznawane – podobnie jak
tytuły, o których mowa w ust. 1 – równolegle w dwóch kategoriach wiekowych:
o do lat 12 (do lat 12 włącznie);
o od lat 13 (od lat 13 włącznie);
zwanych dalej „Kategoriami Wiekowymi”.
4. Przynależność Finalisty do Kategorii Wiekowej będzie ustalana wg wieku Finalistów
na dzień Finału Konkursu.
5. W każdej Kategorii Wiekowej przyznane zostaną Nagrody dla 10 (słownie:
dziesięciu) najlepszych Finalistów (uzyskujących najwyższe miejsce w
Rankingu Indywidualnym w ramach swojej Kategorii Wiekowej).
6. Finaliści zostaną poinformowani o prawie do konkretnej Nagrody wraz z podaniem
pełnego Rankingu Indywidualnego do końca trwania Finału Konkursu.
7. Nagrody są w wyłącznej dyspozycji oraz są dystrybuowane
(przekazywane/przesyłane) Finalistom tylko i wyłącznie przez Sponsora.
8. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane „Nagrodami”):
o Za zajęcie pierwszego miejsca: Sony PlayStation 4 Slim 1TB +
Ratchet & Clank + Uncharted 4: Kres Złodzieja + The Last of Us
Remastered o przybliżonej wartości 1 550,00 zł brutto

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Za zajęcie drugiego miejsca: Hulajnoga elektryczna motus scooty 8.5 o
przybliżonej wartości 1400,00 zł brutto
Za zajęcie trzeciego miejsca: KAMERA GOPRO HERO 7 SILVER
(CHDHC601RW) o przybliżonej wartości 1200,00 zł brutto
Za zajęcie czwartego miejsca: Samsung Gear VR SM-R325 o przybliżonej
wartości 550,00 zł brutto
Za zajęcie piątego miejsca: Aparat FUJIFILM Instax Square SQ 6 Szary o
przybliżonej wartości 470,00 zł brutto
Za zajęcie szóstego miejsca: KRUGER&MATZ EAGLE 1068 LTE
MT6753W 16GB (KM1068B) o przybliżonej wartości 470,00 zł brutto
Za zajęcie siódmego miejsca: Aparat FUJIFILM Instax Mini 9 Biały o
przybliżonej wartości 259,00 zł brutto
Za zajęcie ósmego miejsca: Smartwatch GARETT G22 Czarny o
przybliżonej wartości 200,00 zł brutto
Za zajęcie dziewiątego miejsca: JBL JR POP (niebieski) o przybliżonej
wartości 150,00 zł brutto
Za zajęcie dziesiątego miejsca: JBL JR POP (niebieski) o przybliżonej
wartości 150,00 zł brutto
Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych Nagród, przy
czym poszczególne Nagrody zastępujące Nagrody zastępowane nie mogą
być niższej wartości pieniężnej niż odpowiadające Nagrody zastępowane i
muszą być jednocześnie produktami tego samego rodzaju i gatunku.

9. Niezależnie od postanowień ust. 8 oraz 11, Nagrody mogą różnić się nieznacznie (pod
względem modelu, koloru, wzoru itp.) wobec analogicznych produktów znajdujących
się w obrocie handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Organizator (ani Sponsor) nie oferuje możliwości bezpośredniego nabycia Nagród lub
rzeczy podobnych do Nagród w ramach Finału Konkursu.
11. Do każdej Nagrody o wartości większej niż 760,00 zł (słownie: siedemset
sześćdziesiąt złotych 00/100) przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w
wysokości 11,11 % (słownie: jedenaście procent i jedenaście setnych procenta)
wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (zwane dalej „Świadczeniem
Dodatkowym”).
12. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
13. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
14. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 16 jest Organizator. Wydanie Nagrody
nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od właściwego Finalisty. Organizator
ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia
Dodatkowego.
15. Sponsor zapewnia, że produkty stanowiące Nagrody będę w chwili przekazania
Finalistom lub wysyłki do Finalistów – zgodnie z najlepszą wiedzą Sponsora –
produktami fabrycznie nowymi, produktami pełnowartościowymi i produktami
kompletnymi. Nagrody będą posiadały wszelkie niezbędne opisy (w języku polskim),
oznaczenia, pozwolenia, atesty, znaki bezpieczeństwa itp. stwierdzające dopuszczenie
tych produktów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującym prawem a – jeżeli do produktu stanowiącego Nagrodę dołączana jest
karta gwarancyjna na potrzeby realizacji usługi gwarancji – karty gwarancyjne
wypełnione w sposób wystarczający dla potencjalnego skorzystania przez Finalistę z
usługi gwarancji (za wyjątkiem dołączenia dowodu sprzedaży).
16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Nagród spoczywa tylko
i wyłącznie na sprzedawcy, od którego Sponsor nabył produkty z przeznaczeniem na
Nagrody. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa tylko i wyłącznie na

podmiocie wskazanym w treści gwarancji jako gwarant zgodnie z treścią gwarancji.
Finalista, który odebrał Nagrodę, będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z
powyższych tytułów tylko i wyłącznie bezpośrednio od wyżej zdefiniowanych
sprzedawcy lub gwaranta.
17. Sponsor zobowiązuje się – w przypadkach określonych w ust. 19 – do udzielenia
Finaliście wszelkich informacji będących w posiadaniu Sponsora a niezbędnych do
egzekucji roszczeń Finalisty z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w zakresie
odebranych Nagród.
18. Zastrzeżenia z ust. 19-20 nie wyłączają odpowiedzialności Sponsora wobec Finalisty
w zakresie przekazanych Nagród z pozostałych tytułów prawnych wynikających z
powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
19. Organizator, Sponsor lub Koordynator w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie
pokrywają (finansują) ani nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów
ponoszonych przez Finalistów i Osoby Towarzyszące w związku z uczestnictwem w
Finale Konkursu, w szczególności nie pokrywają ani nie zwracają kosztów podróży,
noclegów czy wyżywienia związanego z prawem do uczestnictwa w Finale Konkursu.

IV. Nagrody – wysyłka, odbiór, przepadek
1. Finaliści, którzy – na mocy Regulaminu Konkursu – otrzymali prawo do Nagród, mają
możliwość odbioru przedmiotowych Nagród w trakcie trwania Finału Konkursu.
2. Możliwością, o której mowa w ust. 1, dysponują także ci Finaliści, którzy – na mocy
Regulaminu – otrzymali prawo do nagrody w ramach Konkursu on-line (zwani
„Uczestnikami”).
3. Finaliści, o których mowa w ust. 1 oraz 2 (tj. Uczestnicy), mogą – z zastrzeżeniem
ustępów kolejnych – odebrać przysługujące im nagrody jedynie po okazaniu
dokumentu tożsamości i podpisaniu protokołu odebrania nagrody.
4. W przypadku, kiedy Finalistą jest osobą małoletnia (na dzień Finału Konkursu) do
odbioru wszelkich nagród (wynikających zarówno z uczestnictwa w Konkursie, jak i
w Finale Konkursu) uprawnieni są tylko jego Przedstawiciele Ustawowi .
5. W przypadku Finalistów i Uczestników, którzy nie odebrali nagrody – bez względu na
przyczynę – w trakcie Finału Konkursu, Organizator zwróci się do takiego Finalisty
lub Uczestnika, niezwłocznie po Finale Konkursu, w trybie poczty elektronicznej za
pośrednictwem adresu e-mail podanego w ramach Konkursu, o podanie pełnego
adresu dostawy Nagrody wraz pozostałymi danymi kontaktowymi (np. numer
telefonu). Brak podania ww. danych drogą e-mailową
– z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – w terminie do dnia 20 października 2019
roku skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.
6. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostarczaniem Nagród leżące
wyłącznie po stronie Uczestnika lub Finalisty (np. podanie błędnego lub
niekompletnego adresu dostawy).
7. Nagrody będą wysyłane przez Sponsora niezwłocznie po otrzymaniu danych, o
których mowa w ust. 5.
8. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 31 grudnia 2019 roku prawo
własności do Nagrody pozostaje przy Sponsorze. Przedmiotowy termin ulega
stosownemu przedłużeniu w przypadku niedochowania przez Organizatora i/lub
Sponsora obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu.
9. Sponsor zastrzega sobie swobodny wybór usługodawcy w zakresie dostarczania
Nagród spośród podmiotów działających w odpowiadającej branży oficjalnie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Wszelkie koszty dystrybucji Nagród (pakowanie, koszty wysyłki, ubezpieczenie)
pokrywa Sponsor.

V. Dyktando – zasady i przebieg
1. Finał Konkursu, tj. wydarzenie finałowe będące następstwem konkursu
„O!Błędne Dyktando” objętego odrębnym regulaminem (zwanego „Konkursem”),
odbędzie się w Warszawie w dniu 5 października 2019 roku (sobota) od godz. 9:00
do godziny 18:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa). Głównym punktem wydarzenia jest dyktando pisane na żywo (zwane
dalej „Dyktandem”).
2. Finał Konkursu ma formułę zamkniętą.
3. W trakcie Finału Konkursu Finaliści konkurować będą o zdobycie tytułu
„O!Błędnego Mistrza Ortografii” oraz nagrody rzeczowe, o których traktuje pkt III.
4. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury (zwane dalej „Jury”) w składzie:
1. Radosława Rodasik
2. Anna Romanowicz-Wąsowska
3. Adrian Kobyliński
4. Arkadiusz Młoźniak
5. Anna Wójcik
6. Klaudia Jakubowska
7. Zuzanna Mądra
8. Joanna Durlik
9. Dominika Brenzel
10. Aleksandra Stolarczuk
Przewodniczącym Jury jest Radosława Rodasik.
5. Zasady oceniania i punktowania Dyktanda stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
6. Wyniki Dyktanda będą agregowane w ramach Kategorii Wiekowych
(Ranking Indywidualny będzie obejmować równolegle Kategorie Wiekowe).
7. Prace Finalistów (zapisane teksty Dyktanda) będą oceniane przez Jury, przy czym
Jury zobowiązane jest do nadzoru nad przebiegiem Dyktanda oraz sprawdzania prac
Finalistów zgodnie z Regulaminem Konkursu, w sposób bezstronny i rzetelny.
8. Prace Finalistów (zapisane tekst Dyktanda) pisane będą tylko i wyłącznie na
oryginalnych kartkach otrzymanych od Organizatora w trakcie Finału Konkursu przed
rozpoczęciem Dyktanda.
9. Kartki, o których mowa w ust. 9, powinny być podpisane czytelnie imieniem i
nazwiskiem Finalisty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do oznakowania kartek, o których mowa w ust. 8 i
9.
11. Finaliści mogą swoje prace (zapisany tekst Dyktanda) utrwalać na kartkach jedynie
własnoręcznie w sposób trwały (tj. bez wykorzystania ołówków i innych podobnych
przyrządów piśmienniczych).
12. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia (niesprawdzania) pracy Finalisty, który
został zdyskwalifikowany (na mocy pkt II ust. 24).
13. Ocenie podlega wyłącznie kompletność oraz poprawność ortograficzna i
interpunkcyjna prac Finalistów (zapisanego tekstu Dyktanda).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu 50 (słownie:
pięćdziesięciu) błędów, do którego sprawdzane będą przez Jury prace Finalistów.
15. Przed rozpoczęciem pisania Dyktanda, tekst Dyktanda zostanie przeczytany raz w
całości (w tempie normalnym).
16. Każde kolejne zdanie Dyktanda będzie odczytywane raz w całości (w tempie
normalnym), a następnie powoli dyktowane, po czy osoba czytająca (lektor)
przechodzić będzie do zdania kolejnego.
17. Po zakończeniu dyktowania tekst Dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości

(w tempie normalnym).
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lektora w trakcie trwania Dyktanda.
19. Prace Finalistów (zapisany tekst Dyktanda) powinny być napisane w sposób czytelny.
Wątpliwości wynikające z nieczytelności zapisu są interpretowane na niekorzyść
Finalisty.
20. Poprawki w pracy Finalisty należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak
interpunkcyjny i wpisując prawidłowo napisany wyraz lub znak interpretacyjny nad
skreśleniem.
21. Niedozwolone jest poprawianie pracy w trakcie Dyktanda z wykorzystaniem
korektorów lub artykułów o podobnych funkcjach.
22. W przypadku osiągnięcia takiego samego Wyniku przez dwóch lub więcej Finalistów,
Jury podejmuje ostateczną decyzję o kolejności Finalistów w
Rankingu Indywidualnym na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych zgodnie z
Załącznikiem nr 2 (błędy interpunkcyjne sprawdzane są wyłącznie w przypadkach
osiągnięcia tożsamego Wyniku przez dwóch lub więcej Finalistów).
23. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury.
24. Słownikiem rozstrzygającym zasady pisowni jest „Wielki słownik ortograficzny PWN
z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016.
25. Ilość punktów – zgodnie z Załącznikiem nr 2 – przyznana przez Jury danemu
Finaliście, stanowi jego wynik (zwany „Wynikiem”).
26. W ramach Finału Konkursu ranking indywidualny (zwany
„Rankingiem Indywidualnym”) stanowią zebrane Wyniki wszystkich Finalistów (z
zastrzeżeniem pkt. II ust. 24) posegregowane wg wartości punktów (Wyników) w
sposób malejący.
27. Ranking Indywidualny oraz Ranking Szkolny (zwane łącznie „Rankingami”) zostaną
ogłoszone do końca trwania Finału Konkursu.
28. Organizator – w związku z wykonaniem zapisów pkt. II ust. 24 [dyskwalifikacja] –
zastrzega, iż końcowy/finalny Ranking Indywidualny (oraz Ranking Szkolny) mogą
różnić się – na skutek Dyskwalifikacji – od Rankingu Indywidualnego i
Rankingu Szkolnego zaktualizowanych o Wyniki wszystkich Finalistów.
29. Kompletna treść Dyktanda jest przechowywana przez Organizatora i nie udostępniania
do momentu rozpoczęcia Dyktanda.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02- 495), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264, pełniąca
jednocześnie funkcję Sponsora.
2. Wszelkie czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Finału konkursu
„O!błędne Dyktando”, (dalej: Konkurs) realizowane są przez działającą na zlecenie
Administratora, spółkę Sales and Marketing Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul.
Cybernetyki 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000255680, NIP: 5272504415 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegóły przetwarzania danych osobowych precyzuje Załącznik nr 2.

VII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnik lub Osoba Towarzysząca upoważnia Sponsora oraz Organizatora do
wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
b) udostępnianie partnerom Sponsora, Organizatora oraz innym jednostkom działającym w celach zgodnych z celami organizacji Konkursu - egzemplarza lub
kopii, na której utrwalono wizerunek,
c) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,
g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h) publikowanie zdjęć i materiałów wideo zrealizowanych w trakcie finału Konkursu.
2. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub Osób Towarzyszących możliwe jest w
szczególności dla celów informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych
związanych z organizacją finału Konkursu, rozpowszechnianiem informacji o jego
przebiegu oraz organizacją kolejnych edycji Konkursu. Organizator oraz Sponsor
uprawnieni są także do wykorzystania wizerunku Uczestników oraz Osób
Towarzyszących dla celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej poprzez
umieszczenie wizerunku utrwalonego podczas Finału Konkursu na stronach
internetowych, blogach i fanpage’ach prowadzonych przez Organizatora lub Sponsora,
ofertach handlowych, prezentacjach oraz materiałach reklamowych.
3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2 odbywa się w oparciu o
zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. „Prawo autorskie”).
Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika lub Osoby Towarzyszące poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu.
4. Mając na uwadze bezpłatny i dobrowolny charakter uczestnictwa w organizowanym finale
Konkursu, Uczestnik oraz Osoby Towarzyszące zrzekają się wszelkich roszczeń, w tym
również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia
i rozpowszechniania ich wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika lub Osoby Towarzyszące w powyższy sposób
oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli
wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U.2018.1025 t.j. „kc”) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.
6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika lub Osoby
Towarzyszącej, osoba wycofująca zgodę zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów
poniesionych przez Organizatora lub Sponsora w związku z wykorzystaniem wizerunku
na podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem
wycofania wizerunku. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy
w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki wykonanego
materiału dla celów określonych przez Organizatora lub Sponsora, koszt projektu i
wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt
cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez Organizatora lub Sponsora.

VIII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Finału
Konkursu z Regulaminem Finału, przysługuje każdemu Finaliście w okresie do 15
(słownie: piętnastu) dni od dnia Finału Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Finalisty, adres

korespondencyjny i/lub adres poczty elektronicznej e-mail oraz przyczynę reklamacji
wraz z jej uzasadnieniem.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Finalistów poprzez przesłanie wiadomości email na adres Organizatora (kontakt@oblednedyktando.pl), wraz z podaniem w
tytule wiadomości „Reklamacja O!Błędne Dyktando” lub listownie na adres
Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) z dopiskiem
„Reklamacja O!Błędne Dyktando”Reklamacja zostanie rozpatrzona przez
Organizatora w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Finalista zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez
wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adresy
podane w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

IX.

Odpowiedzialność

1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z
Regulaminu Finału.
2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin Finału oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Regulaminu Finału w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza
wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od
Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu
wymaganych starań.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.oblednedyktando.pl od dnia
opublikowania (nie później niż na 7 dni przed Finałem Konkursu) do 30. (słownie:
trzydziestego) dnia po Finale Konkursu oraz – w analogicznym okresie – w wersji
papierowej w biurze Organizatora (Moon Media, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).
2. Dyktando ani jakiekolwiek wydarzenie w ramach Finału Konkursu nie jest „grą
hazardową” w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.
U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
3. Finał Konkursu nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 po. 504 z późniejszymi
zmianami).
4. Załączniki (wymienione w pkt. X) stanowią integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Finału w każdym
czasie przynajmniej na 3 (słownie: trzy) dni robocze przez Finałem Konkursu.
Wszyscy Finaliści, którzy otrzymali potwierdzenie miejsca w Finale Konkursu,
otrzymają treść zmienionego Regulaminu Finału pocztą elektroniczna na adres e-mail
wskazany w ramach realizacji Konkursu.
7. Wgląd do własnego tekstu Dyktanda będzie przysługiwał każdemu Finaliście w
okresie do 31 października 2019 roku w siedzibie Sponsora (W.P.C. Sp. z o.o. ul.
Cybernetyki 10 w Warszawie), po wcześniejszym uzgodnieniu.

XI. Załączniki
1. Załączniki, wymienione w ust. 3, stanowią integralną część Regulaminu.
2. Definicje pojęć zastosowane w zasadniczej części Regulaminu, mają zastosowanie
także w odniesieniu do Załączników. Numeracja stron Regulaminu obejmuje
Załączniki.
3. Załącznikami do Regulaminu (zwanymi „Załącznikami”) są:

o

o
o
o

a) Załącznik nr 1 – OŚWIADCZNIE O ZAPOZNANIU Z
REGULAMINEM I WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH;
c) Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna w przedmiocie
ochrony danych osobowych;
d) Załącznik nr 3 – Zasady punktacji;

