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Regulamin Konkursu  

 „Najpiękniejszy nauczycielski głos”  

 

I. Definicje 

 

1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie 

wskazane poniżej: 

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 

3, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975. 

1.3. Konkurs – konkurs „Najpiękniejszy nauczycielski głos” organizowany i 

przeprowadzany przez Organizatora, którego zasady zostały określone w niniejszym 

Regulaminie.  

1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie. 

1.5. Zwycięzca lub Laureat, Artysta lub Wokalista – Uczestnik, którego zgłoszenie 

nadesłane w ramach Konkursu zostało wybrane przez Jury Konkursu do 

uhonorowania nagrodą zgodnie z pkt. V Regulaminu.  

 

II. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Konkursu jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Kwiatowej 3, NIP: 6793096735. 

2. Konkurs „Najpiękniejszy nauczycielski głos” jest przeznaczony dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego, którzy potrafią i lubią śpiewać. Organizowany jest w 

celu wyłonienia najlepszych nauczycielskich głosów – zwycięzcy Konkursu zostaną 

zaproszeni do zaśpiewania piosenki na płycie Organizatora do „Kalendarza 

nauczycielki przedszkola 2022/2023”.  



  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  

09.201.1540 ze zm.). 

6. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

III.  Zasady ogólne Konkursu 

 

1. Konkurs trwa w okresie od 18 sierpnia 2021 r. do 26 września 2021 r. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego z całej 

Polski (w przypadku wysyłki nagród Organizator nie realizuje przesyłek 

zagranicznych).  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) ukończenie 18 lat oraz dysponowanie pełną zdolnością do czynności prawnych; 

b) dysponowanie statusem rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu 

przepisów prawa podatkowego; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu;  

d) wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako laureata 

Konkursu (na stronie internetowej Organizatora www.blizejprzedszkola.pl i w 

mediach społecznościowych Organizatora); 

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu 

oznaczenia go jako Wokalisty w ramach działalności Organizatora (na płycie do 

„Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, na stronie internetowej 

www.blizejprzedszkola.pl, w tym także w ramach działań promocyjnych i 

marketingowych Organizatora); 

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku Wokalisty i 

publikacji tego wizerunku w celu nagrania krótkiego filmu promocyjnego z 

udziałem Wokalisty w studio w Krakowie, a następnie jego publikacji w 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
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materiałach promocyjnych Organizatora (na stronie www.blizejprzedszkola.pl i w 

mediach społecznościowych Organizatora: Facebook, YouTube, Instagram).  

4. Laureat zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora na podstawie odrębnej 

umowy całości autorskich praw majątkowych do utrwalonego na nagraniu 

artystycznego wykonania piosenki zrealizowanego w studio w Krakowie (dalej także 

jako Utwór) na wszelkich znanych polach eksploatacji (dalej jako Umowa), w 

szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną 

techniką, w tym cyfrową, elektroniczną, optyczną, laserową, poprzez zapis 

magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 

optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, DVDRW, Video 

CD, dyski typu flash; 

b) wprowadzania Utworu do pamięci komputera, lub innych podobnie działających 

urządzeń i sieci multimedialnych, sieci wewnętrznych typu Intranet, Extranet bez 

żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, jak również przesyłanie 

utworów w ramach sieci, w trybie on-line w tym także w serwisach streamingowych; 

c) rozpowszechniania Utworu w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, w 

tym wprowadzanie go do obrotu, w szczególności na nośnikach magnetycznych, 

cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci dyskietki, CD-ROM, 

CDR, CDRW, DVD, DVDRW, Video CD, dysku typu flash, w ramach sieci 

multimedialnych; 

d) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 

udostępnienie go w Internecie; 

e) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych 

i marketingowych; 

f) zwielokrotniania Utworu z zamiarem jego komercyjnej sprzedaży, na wszystkich 

polach eksploatacji, 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
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g) dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań Utworu, w tym 

jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na 

polach eksploatacji określonych w pkt. III ppkt. 4 niniejszego Regulaminu, 

h) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub/i utworami oraz 

korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji 

określonych w pkt. III ppkt. 4 niniejszego Regulaminu, 

i) dowolnego rozporządzania Utworem oraz czerpania z niego pożytków, 

jak również do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw zależnych do Utworu. W 

Umowie Wokalista oświadczy nadto, iż nie będzie rościł sobie praw do jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu wykorzystania Utworu.  

5. Wykonawca zostanie wymieniony w publikacji jako wokalista. 

6. Wokalista nie otrzymuje wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zawarcia Umowy, a 

jedynie Nagrody opisane w pkt. V Regulaminu.  

7. Przystąpienie do Konkursu (nadesłanie zgłoszenia) jest jednoznaczne z wyrażeniem 

przez Uczestnika zgód wskazanych w pkt. III ppkt. 3 lit. c-f Regulaminu, a także 

zobowiązaniem się do zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. III ppkt. 4 Regulaminu 

i akceptacją warunków udziału w Konkursie przewidzianych w Regulaminie. 

8. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 

9. Uczestnik oświadcza, iż brak jest zobowiązań natury prawnej lub faktycznej 

uniemożliwiających mu udział w Konkursie bądź prawnie skuteczne złożenie 

przewidzianych niniejszym Regulaminem oświadczeń, w tym oświadczeń woli.  

 

IV. Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy 

potrafią i lubią śpiewać. Organizowany jest w celu wyłonienia najlepszych 

nauczycielskich głosów – zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do zaśpiewania 

piosenki na płycie Organizatora do „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:  
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a) Zaśpiewać do podkładu dowolnie wybranej piosenki pochodzącej z płyt 

miesięcznikowych lub publikacji Organizatora.   

b) Nagrać swój śpiew (nagranie nie musi być profesjonalne – może być wykonane za 

pomocą dyktafonu w telefonie lub w formie wideo).  

c) Przesłać plik dźwiękowy mailem na adres konkurs@blizejprzedszkola.pl wraz z 

załącznikiem nr 1 do regulaminu, stanowiącym Kartę uczestnika, do 26 września 2021 

r., w tytule maila wpisując: Najpiękniejszy nauczycielski głos.  

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni sześć najlepszych głosów – 

Laureaci zostaną zaproszeni do zaśpiewania piosenki na płytę do „Kalendarza 

nauczycielki przedszkola 2022/2023”. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 października 2021 r. na stronie: 

www.blizejprzedszkola.pl/konkurs.  

5. Nagranie odbędzie się w listopadzie 2021 roku w studiu w Krakowie. O dokładnym 

terminie i godzinie nagania Laureaci zawiadomieni zostaną przez Organizatora drogą 

mailową lub telefoniczną co najmniej na 5 dni przed nagraniem. Organizacja dojazdu 

do/z studia, wyżywienia, ewentualnego noclegu Wokalisty, jak również wszelkie 

związane z powyższym koszty obciążają Wokalistę.  

6. Podczas nagrania w studiu, Organizator planuje nagranie krótkiego filmu 

promocyjnego związanego z „Kalendarzem nauczycielki przedszkola” oraz 

konkursem „Najpiękniejszy nauczycielski głos”. Wokalista niniejszym wyraża zgodę 

na nagranie filmu z ich wizerunkiem oraz publikację w/w filmu w materiałach 

promocyjnych Organizatora: na stronie www.blizejprzedszkola.pl i w mediach 

społecznościowych Organizatora (Facebook, YouTube, Instagram).   

7. Organizator Konkursu ma prawo skrócić bądź przedłużyć zarówno termin składania 

prac, jak i termin ogłoszenia wyników Konkursu, o czym powiadomi poprzez 

ogłoszenie na stronie www.blizejprzedszkola.pl/konkurs.   

mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/konkurs
http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/konkurs
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8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez nagrania nadesłane przez Uczestników Konkursu. Wyłączna 

odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Uczestniku Konkursu – autorze 

nadesłanego nagrania. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 

bądź jego dyskwalifikacji na wypadek ustalenia, iż ten naruszył postanowienia 

niniejszego Regulaminu, manipulował przy procesie zgłoszeń lub wyboru laureatów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i/lub innych 

środków ochrony prawnej przewidzianych przez właściwe przepisy względem 

Uczestnika opisanego w poprzednim zdaniu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo, że nazwa produktu „Kalendarz nauczycielki 

przedszkola 2022/2023” może ulec zmianie.  

 

V. Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez 

Organizatora Jury Konkursowe. 

2. Z posiedzeń Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół. 

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne. 

4. Organizator planuje wyłonienie sześciu zwycięzców – Laureatów.  

5. Głównym kryterium oceny przez Jury Konkursowe będzie czystość wokalu 

Uczestników. W kwestiach spornych decydujący głos będzie miał Przewodniczący 

Jury. 

6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury 

Konkursu, a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne. 

7. Nagroda dla Zwycięzcy (dla każdego z sześciu Laureatów):  

a) Zaśpiewanie piosenki na płytę do „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, 

b) Otrzymanie 5 egzemplarzy „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, 
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c) Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zwycięstwo i zaśpiewanie na płycie, 

d) Otrzymanie zestawu nagród dla grupy przedszkolnej o wartości 150 zł.  

 

8. Nagrody wskazane w pkt. 7 powyżej wyczerpują całość roszczeń Zwycięzcy 

Konkursu względem Organizatora z tytułu przeniesienia na Organizatora całości 

autorskich praw majątkowych do wykonanego przez Zwycięzcę/Wokalistę Utworu.  

9. Nagrody zostaną przesłane Laureatom pocztą/kurierem do dnia 30 listopada 2021 r., z 

zastrzeżeniem treści ppkt. 9.1 poniżej – koszt wysyłki ponosi Organizator. Nie ma 

możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku otrzymania wraz z nagrodą 

potwierdzenia otrzymania nagrody, Laureat zobowiązany jest do podpisania i 

odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora na swój koszt. 

Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.  

9.1. Egzemplarze „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, o których mowa 

w pkt. 7b), zostaną przesłane na przełomie na przełomie kwietnia/maja 2022 r. – 

zgodnie z cyklem wydawniczym.  

 

VI.  Dane osobowe Uczestników Konkursu 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru 

telefonu oraz adresu e-mail.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z 

organizacją Konkursu, ogłoszeniem laureatów, działalnością Organizatora (na 

płycie do „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl, w mediach społecznościowych Organizatora), w tym 

także działaniami promocyjnymi i marketingowymi. Zwycięzcy Konkursu 

wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku Wokalisty 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
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i publikacji tego wizerunku – w celu nagrania krótkiego filmu promocyjnego z 

udziałem Wokalisty w studio w Krakowie, dotyczącego „Kalendarza nauczycielki 

przedszkola” i konkursu „Najpiękniejszy nauczycielski głos”, a następnie jego 

publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora (na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl i w mediach społecznościowych Organizatora: 

Facebook, YouTube, Instagram).  

3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

przeprowadzić Konkursu i spełnić wymogów prawnych.  

6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek 

informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

VII. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Konkursu, należy zgłaszać do 

Organizatora na adres e-mail konkurs@blizejprzedszkola.pl    

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl/konkurs. Na prośbę 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
mailto:konkurs@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/konkurs
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zainteresowanego wyrażoną na piśmie, treść Regulaminu może mu być przesłana 

drogą mailową. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia 

zbyt małej ilości zgłoszeń (mniej niż 3) lub zgłoszeń niskiej jakości (wokale, które nie 

będą mogły być zakwalifikowane do wykonania piosenki). W takim przypadku 

Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne 

roszczenia.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu lub zmiany terminów 

podanych w Konkursie – z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. związanych z 

obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się epidemii SARS-CoV-2 / 

COVID-19 w Polsce.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2021 r. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie 

zaktualizowanego Regulaminu na adres e-mail podany przez Uczestnika w 

nadesłanym na Konkurs zgłoszeniu.   

5. Poza wypadkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Organizatora lub jego 

zleceniobiorców, Organizator nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia zagubione, 

zniszczone, uszkodzone, opóźnione, zatrzymane lub nieotrzymane przez Organizatora 

niezależnie od przyczyny. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek 

problemy lub zakłócenia techniczne, sprzętowe, programowe, związane z serwerem, 

stroną internetową lub inne niepowodzenia jakiegokolwiek rodzaju. 

6. Organizator nie jest odpowiedzialny, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za wady 

nagrody. 

7. W razie oczywistych błędów w niniejszym Regulaminie, sprzeczności z prawem 

niektórych jego postanowień bądź na wypadek okoliczności pozostających poza 

zakresem kontroli Organizatora a wyłączających możliwość przeprowadzenia 

Konkursu, Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bądź krzywdę 

spowodowane przez powyższe. W takich wypadkach Organizator podejmie 
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odpowiednie starania w celu powiadomienia Uczestników o zaistniałych zmianach lub 

zakończeniu Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – KARTA UCZESTNIKA  

Konkurs NAJPIĘKNIEJSZY NAUCZYCIELSKI GŁOS 

 

Imię i nazwisko:  

Adres do ewentualnej wysyłki nagrody:  

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail:  

Tytuł zaśpiewanej piosenki oraz tytuł publikacji, z której pochodzi piosenka (powinna 

pochodzić z płyt miesięcznikowych lub publikacji Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA):  

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia  

i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Organizatora na potrzeby 

organizacji Konkursu „Najpiękniejszy nauczycielski głos”, wyboru i ogłoszenia listy 

laureatów Konkursu (na stronie internetowej Organizatora www.blizejprzedszkola.pl i w 

mediach społecznościowych Organizatora); oraz mojego imienia i nazwiska w celu wskazania 

mnie jako wokalisty w przypadku zaśpiewania piosenki na płytę do „Kalendarza nauczycielki 

przedszkola 2022/2023” (tj. na płycie do „Kalendarza nauczycielki przedszkola 2022/2023”, 

na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, w tym także w ramach działań 

promocyjnych i marketingowych Organizatora). (Organizator: CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. 

Kwiatowa 3, 30-437 Kraków) 

 

……………………………………… 

Podpis 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W 

POSTACI WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na zarejestrowanie i opublikowanie zdjęć/filmu zawierającego 

mój wizerunek, stanowiącego materiał promocyjny dotyczący „Kalendarza nauczycielki 

przedszkola” oraz konkursu „Najpiękniejszy nauczycielski głos”, który zostanie zrealizowany 

podczas nagrań piosenek w studio w Krakowie – na stronie www.blizejprzedszkola.pl, na 

profilu Facebook Organizatora, na kanale YouTube Organizatora, na profilu Instagram 

Organizatora i w innych materiałach dotyczących promocji Kalendarza. (Organizator: CEBP 

24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków) 

 

……………………………………… 

Podpis 
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