REGULAMIN
konkursu „Poleć naukę w Szkole LUPUS”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Poleć naukę w Szkole LUPUS”, zwanego dalej konkursem jest Organ
Prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS i Prywatną Szkołę Policealną
LUPUS z siedzibą w Poznaniu, os. Jagiellońskie 128, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs obejmuje Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS i Prywatną Szkołę
Policealną LUPUS os. Jagiellońskie 128, zwane dalej Szkołami.
3. Podmiotami konkursu są Polecający, Poleceni i Organizator.
4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
6. Celem konkursu jest propagowanie nauki, aktywizacja zawodowa i kampania społeczna, za udział
w której Polecający otrzymują nagrody zgodnie z regulaminem konkursu.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń, absolwent lub osoba aplikująca o przyjęcie do Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LUPUS lub Prywatnej Szkoły Policealnej LUPUS.
1.1. Uczestnikami konkursu mogą być także osoby nie będące uczniami Szkoły - Polecający.
2. W konkursie mogą brać udział osoby, o których mowa w pkt.1, o ile ukończyły 18 lat.
2.1. W konkursie mogą brać udział osoby, o których mowa w pkt.1, które nie ukończyły 18 lat, o ile
dostarczą pisemną zgodę opiekuna prawnego.
5. Do Szkoły przyjmowane mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.
6. Przyjmowanie do Szkoły osób nieletnich odbywa się na zasadach określonych przepisami
oświatowymi i Statutem Szkoły.
7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z
uczestnictwa w konkursie w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
8. Zabronione jest dokonywanie przez uczestnika konkursu, w ramach uczestnictwa w konkursie,
jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad
obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu następuje w momencie złożenia przez Polecającego oświadczenia o
przystąpieniu do konkursu.
2. Polecającemu zakłada się kartę informacyjną, która stanowi rejestr osób przyjętych do Szkoły
dzięki Polecającemu.
3. Polecającemu wydaje się imienną kartę konkursową, na której umieszczane zostają naklejki
hologramowe za każdą przyjętą do Szkoły osobę.
3.1. Za osobę przyjętą do Szkoły uznaje się ucznia, który dopełni wszelkich formalności określonych
zasadami rekrutacji oraz dokona opłaty wpisowej i czesnego przynajmniej za pierwszy miesiąc
pobierania nauki.
4. Polecający może w dowolnym momencie wymienić zebrane na karcie konkursowej naklejki na
określone Regulaminem nagrody.
5. Warunkiem wymiany naklejek konkursowych na nagrodę jest oddanie nieuszkodzonej karty
konkursowej Organizatorowi. Kartę zatrzymuje się w celach archiwalnych, zaś wykorzystane naklejki
dziurkuje się.
6. Wymianie na nagrody podlegają wyłącznie nieuszkodzone naklejki.
7. W przypadku oderwania, uszkodzenia lub zmian uniemożliwiających stwierdzenie autentyczności
naklejki unieważnia się wydaną kartę w całości.
8. Duplikatów kart nie wydaje się.
9. Uprawnionym do odbioru nagrody jest wyłącznie właściciel karty.
10. Nagrody wydaje się po uzgodnieniu stanu z karty informacyjnej, karty konkursowej i ustaleń
zawartych w pkt. 3.1.
11. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
12. Właścicielem karty konkursowej jest Organizator.
13. W przypadku znalezienia karty konkursowej należy ją zwrócić Organizatorowi.
14. Udział w konkursie Polecających, będących uczniami Szkoły, nie zwalnia ich od terminowego
opłacania czesnego z zastrzeżeniem §5 pkt.1 oraz zwolnień od opłaty czesnego określonych w
corocznym Zarządzeniu Organu Prowadzącego.
§4
Czas trwania i zakończenia konkursu
1. Konkurs „Poleć naukę w Szkole LUPUS” trwa od 1 czerwca 2021 roku do odwołania.
2. Odwołać konkurs może wyłącznie Organizator.
3. O odwołaniu konkursu jego uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora z
14-dniowym wyprzedzeniem.

§5
Nagrody
1. Ustala się nagrody I, II, III, IV i V stopnia oraz nagrodę specjalną.
2. Nagroda I stopnia przysługuje za zebranie od 1 do 2 naklejek.
3. Nagroda II stopnia przysługuje za zebranie 3 naklejek.
4. Nagroda III stopnia przysługuje za zebranie 5 naklejek.
5. Nagroda IV stopnia przysługuje za zebranie 8 naklejek.
6. Nagroda V stopnia przysługuje za zebranie 10 naklejek.
7. Nagroda specjalna przysługuje za zebranie 12 naklejek.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w dowolnym czasie.
9. Nagrody będą wręczane Polecającemu niezwłocznie po spełnieniu wymogów określonych w §5
pkt.10.
10. Szczegółowy wykaz nagród zawarty został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu „Poleć
naukę w Szkole LUPUS”.
§6
Odpowiedzialność
Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

uniemożliwiające

prawidłowe

przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie zawarte zostały w Statucie Szkoły i przepisach
oświatowych.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
4. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu wraz z załącznikami.

REGULAMIN
konkursu „Poleć naukę w Szkole LUPUS”
Załącznik nr 1
§1
1. Polecającemu umożliwia się wybór nagrody z puli nagród oraz termin i miejsce jej realizacji /
odbioru.
2. Organizator zastrzega możliwość odmowy realizacji należnej Polecającemu nagrody o ile ten nie
dokona jej odbioru lub nie ustali terminu jej realizacji w okresie 6 miesięcy od uzyskania informacji o
prawie do jej odbioru/realizacji.
3. Nagrody będą wydawane Polecającemu w ciągu 7 dni. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie
prawo do wydłużenia tego terminu z przyczyn od niego niezależnych jak czas wysyłki, realizacji
zamówienia czy brak wolnych miejsc.
4. Nagroda rzeczowa finansowana jest przez Organizatora w całości.
5. Pozostałe nagrody finansowane są przez Organizatora do wysokości kwoty określonej dla nagród
każdego stopnia.
6. W przypadkach nieprzewidzianych Regulaminem nagroda może być refinansowana na podstawie
dostarczonej przez Polecającego faktury wystawionej na Organizatora z zastrzeżeniem pkt.5.
7. Organizator nie opłaca zakupu alkoholu, papierosów i innych wyrobów nikotynowych bez względu
na rodzaj przyznanej nagrody.
8. W przypadkach określonych w pkt.5 Organizator dokonuje refinansowania tylko jednej płatności –
pokrywa koszt wydatków na jednej fakturze z zastrzeżeniem pkt.7.
9. Przez okres trwania konkursu w celu zwiększania jego atrakcyjności i dostępności nagród ich pula
będzie na bieżąco zwiększana i dookreślana przez Organizatora.
10. Nagrody finansowane są ze środków własnych Szkoły.
§2
Nagroda I stopnia
Nagrodą I stopnia jest zwolnienie z czesnego, gdzie 1 naklejka odpowiada 1 miesiącowi bezpłatnej
nauki w Szkole. Jednocześnie dopuszcza się zamianę dowolnej ilości naklejek konkursowych na
miesiące wolne od opłat czesnego. Maksymalna ilość wykorzystanych naklejek może odpowiadać
ilości miesięcy nauki przewidzianych dla Polecającego programem nauczania.

§3
Nagroda II stopnia
Do wyboru:
1. Bilety dla 2 osób do dowolnej instytucji kultury (kino, teatr, opera, muzeum, itp.) wraz z napojami i
przekąskami.
-

wyboru miejsca, czasu realizacji i rodzaju przekąsek dokonuje Polecający w zależności od
oferty danej instytucji.

2. Obiad lub kolacja w wybranej przez Polecającego restauracji.
-

wyboru miejsca i czasu realizacji – także na wynos - dokonuje Polecający. Organizator nie
pokrywa zakupu alkoholi i wyrobów nikotynowych.

3. Bon o wartości 200 zł do wybranego przez Polecającego sklepu.
-

wyboru sklepu dokonuje Polecający.
§4
Nagroda III stopnia

Do wyboru:
1. Bilety dla 2 osób na dowolną formę rozrywki (wydarzenie sportowe, koncert, SPA, sauna, kręgle,
paintball, wspinaczka itp.).
-

wyboru miejsca, czas realizacji i formę rozrywki dokonuje Polecający.

2. Usługi kosmetyczne, fryzjerskie lub miesięczny karnet na dowolną aktywność sportową: fitness,
joga, siłownia, basen, itd.
-

wyboru dokonuje Polecający.

3. Bon o wartości 300 zł do wybranego przez Polecającego sklepu.
-

wyboru sklepu dokonuje Polecający.
§5
Nagroda IV stopnia

Do wyboru:
1. Wysokiej klasy słuchawki, dysk zewnętrzny lub inny sprzęt elektroniczny.
-

wyboru nagrody, jej rodzaju i marki producenta dokonuje Polecający.

2. Wysokiej klasy sprzęt AGD.
-

wyboru nagrody, jej rodzaju i marki producenta dokonuje Polecający.

3. Bon o wartości 400 zł do wybranego przez Polecającego sklepu.
-

wyboru sklepu dokonuje Polecający.

§6
Nagroda V stopnia
Do wyboru:

1. PlayStation 4 + pad.
2. Nocleg dla 2 osób w dowolnym hotelu w Polsce.
-

wyboru miejsca i terminu dokonuje Polecający.

3. Bon o wartości 500 zł do wybranego przez Polecającego sklepu.
-

wyboru sklepu dokonuje Polecający.
§7

Nagroda specjalna
Do wyboru:
1. Dowolny sprzęt RTV lub AGD
-

wyboru nagrody, jej rodzaju i marki producenta dokonuje Polecający.

2. Dwa noclegi dla 2 osób + dziecko w wybranym hotelu wraz z wyżywieniem.
-

wyboru hotelu i terminu dokonuje Polecający.

3. Elektryczna hulajnoga lub deskorolka.
§8
Wartość finansowa nagród nie będących bonem
1. Na nagrodę rzeczową, której cena nie jest wyrażona wprost przeznacza się następującą kwotę
środków finansowych wyrażonych w PLN stanowiącą jednocześnie maksimum cenowe jednej
nagrody, jakie pokrywa Organizator.
1) Nagroda II stopnia 200
2) Nagroda III stopnia 300
3) Nagroda IV stopnia 500
4) Nagroda V stopnia 700
5) Nagroda specjalna 1200
2. W przypadku wyboru przez Polecającego nagrody, której wartość jest mniejsza niż maksymalna
kwota, jaką na jej sfinansowanie przewidział Organizator, jej niewykorzystanej różnicy nie wypłaca
się.
3. W przypadku wyboru przez Polecającego nagrody, której wartość jest wyższa niż maksymalna
kwota, jaką na jej sfinansowanie przewidział Organizator, jej różnicę pokrywa Polecający chyba, że
strony umówią się inaczej.

