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Regulamin konkursu “Zagubiony klucz do szafki” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu online pt.”Zagubiony klucz do szafki” dalej zwanym 

Wirtualny Escape Room. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Wirtualny Escape Room został stworzony na platformie Genial.ly. 

5. Konkurs trwać będzie od 3.03.2021-10.03.2021 r. 

6. W Konkursie może wziąć udział uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub dorosły (zwany 

dalej Uczestnik). Uczestnik musi być mieszkańcem powiatu pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, 

rybnickiego, żorskiego, wodzisławskiego, jastrzębskiego lub mikołowskiego.  

7. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu.  

8. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook,  Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 

organizacją konkursu na łamach serwisu. 

9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża 

zgodę na jego postanowienia 

§2 

Zasady konkursu 

1. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: 

a. Wirtualny Escape Room „Zagubiony klucz do szafki” 

b. Quiz na żywo podczas Wirtualnego Dnia Otwartego 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

a. Posiadać aktywne konto na portalu Facebook 

b. Przesłać hasło konkursowe we wiadomości prywatnej na Fanpage ZSO im. Jana Pawła II na 

Facebook’u  

c. Wziąć udział w quizie na żywo podczas Wirtualnego Dnia Otwartego 
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3. I etap: 

3 marca 2021r. na szkolnym Fanpage’u Facebook ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach 

(https://bit.ly/3q6kkjg) pojawi się post konkursowy z linkiem do Wirtualnego Escape Room’u.  

Zadaniem uczestnika jest zdobycie 4 cyfr potrzebnych do otwarcia szafki szkolnej, w której znajduje 

się hasło konkursowe.  Hasło konkursowe należy wysłać we wiadomości prywatnej na Fanpage ZSO 

im. Jana Pawła II w Pawłowicach do 9 marca 2021r. do godz. 12:00. 

4. II etap: 

Finał konkursu odbędzie się 10  marca 2021r. na kanale YouTube ZSO im. Jana Pawła II 

(https://bit.ly/2MxPsue) podczas Wirtualnego Dnia Otwartego, który rozpocznie się o godz. 18:00. 

Uczestnicy, którzy przesłali hasło konkursowe (§2. Ust.2) wezmą udział w krótkim quizie nt. 

Wirtualnego Escape Room’u. Trzem Uczestnikom z największą ilością punktów zdobytych w quizie 

zostaną przyznane nagrody. 

§3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadań 

opisanych w §2. Ust.3 i 4. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo 

oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

§4 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są bony podarunkowe o wartości kolejno: 

I miejsce – 300zł, 

II miejsce – 200zł, 

III miejsce – 100zł, 

     Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.  

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni podczas quizu w czasie Wirtualnego Dnia Otwartego na 

kanale YouTube ZSO im. Jana Pawła II. Zwycięzcami Konkursu mogą zostać tylko Uczestnicy, którzy 

https://bit.ly/3q6kkjg
https://bit.ly/2MxPsue
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wykonali zadania opisane w §2. Uczestnik, który wziął udział quizie, ale nie przesłał hasła 

Wirtualnego Escape Room’u w wyznaczonym terminie, zostanie zdyskwalifikowany. 

3. Zwycięzcy Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości 

prywatnej na Facebook’u w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody. 

4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 

konkursowego na szkolnym Fanpage’u ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach. 

 

§5 

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. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności 

uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej);  

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

Facebooka;  

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób 

trzecich;  

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora 


