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REGULAMIN Konkursu Röben i MG13 „Konkurs dla młodych 

sportowców: Bądź aktywny” – edycja III 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 

z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Ceramiczna 2, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Konkurs rozpoczyna się 10 października 2017 r. i trwać będzie do 28 lutego 

2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca 2018 r.  

 

§2 Uczestnicy Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego 

oraz uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych, zakwalifikowanych do programu 

Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” MG13 – edycja V, którego Organizatorem 

jest Fundacja Marcina Gortata MG13 z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60.  

 

2. Szczegółowe zasady udziału w programie Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” 

są dostępne na stronie Fundacji Marcina Gortata: www.mg13.com.pl.  

 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.  

 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem i akceptacją jego warunków.  
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§3 Nagrody 

 

Nagrodami w Konkursie są:  

 

a. W kategorii „Uczeń”: trzy nagrody równorzędne w postaci vouchera o wartości 

500 PLN brutto, do zrealizowania przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu 

laureata Konkursu w sklepie: www.decathlon.pl. 

  

b. W kategorii „Nauczyciel–Szkoła” – jeden voucher o wartości 3000 PLN brutto na 

zakup sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji programu nauczania WF 

w szkole podstawowej, do wykorzystania w sklepie: www.decathlon.pl. Nagrodę 

dla szkoły może zrealizować nauczyciel wychowania fizycznego biorący udział 

w konkursie. 

 

§4 Zasady Konkursu 

 

1. Wśród wszystkich Uczestników programu Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” 

- edycja V (Uczniów) zostaną rozdane „Dzienniczki Aktywności Sportowej”. 

Uczestnik zobowiązuje się do wpisywania w dzienniczku wszystkich swoich 

aktywności przez okres 5 tygodni (szczegółowy wykaz aktywności znajduje się 

w dzienniczku). Dzienniczek musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna 

prawnego oraz nauczyciela WF w szkole, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu. 

Do swojego zgłoszenia Uczestnik musi dołączyć jedno zdjęcie konkursowe 

prezentujące jego aktywność sportową. Zdjęcie może być wydrukowane tradycyjną 

techniką fotograficzną lub na drukarce. Dołączone zdjęcie oceniane będzie przez 

Jury Konkursu. Wypełnione Dzienniczki wraz ze zdjęciem (na odwrocie którego 

należy umieścić informacje: imię i nazwisko, numer klasy, nazwa szkoły, adres 

szkoły) powinny być zebrane od uczniów danej szkoły przez ich nauczyciela 
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wychowania fizycznego i przesłane na adres Röben Polska (ul. Ceramicza 2, 55-300 

Środa Śląska), najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. O wywiązaniu się z wymogu 

terminowego dostarczenia zgłoszeń decydować będzie data stempla pocztowego.  

 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, nauczyciel zobowiązany jest do zebrania 

dzienniczków konkursowych od uczniów, przesłania ich na adres Röben Polska wraz 

z własnym zdjęciem konkursowym (opisanym imieniem, nazwiskiem, nazwą 

i adresem szkoły, w której pracuje). Zdjęcie powinno przedstawiać formy sportowe 

realizowane podczas lekcji WF wraz z krótkim opisem metod dydaktycznych 

i treningowych, jakie stosuje w swojej pracy, a które w szczególności zachęcają 

uczniów do aktywności fizycznej.  

 

3. Uczestnicy Konkursu (uczniowie i nauczyciele), biorąc w nim udział, wyrażają 

zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy oraz jego zdjęcia 

na stronach internetowych www.roben.pl oraz www.mg13.com.pl, na stronach 

Facebook Röben Polska oraz Fundacji MG13 i w materiałach PR przygotowanych 

przez Röben Polska, a także nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć 

konkursowych do celów informacyjno-promocyjnych Röben Polska oraz Fundacji 

MG13.  

 

§5 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

Zwycięzców wybierze Jury złożone z przedstawicieli Röben Polska oraz Fundacji 

MG13. W kategorii „Uczeń” o zwycięstwie decydować będzie ocena przesłanego 

zdjęcia. Jury zwróci szczególną uwagę na pomysłowość prezentowanych aktywności 

oraz zaangażowanie Uczestnika w wykonywanie zadania sportowego 

prezentowanego na zdjęciu konkursowym. Pod uwagę brane będą jedynie 

fotografie uczniów, którzy przekażą również wypełnione dzienniczki aktywności. 

W kategorii „Nauczyciel–Szkoła” oceniane będzie zdjęcie (wg kategorii podanych 
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powyżej) oraz zaangażowanie i aktywność nauczyciela podczas realizacji lekcji WF 

i innych zajęć sportowych na podstawie przesłanego opisu.  

 

§6 Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród 

 

1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.roben.pl oraz dostępna 

będzie w siedzibie Röben Polska po zakończeniu Konkursu (najpóźniej do 14 dni po 

zakończeniu Konkursu).  

 

2. Nagrody (vouchery) zostaną wysłane drogą pocztową w terminie do 14 dni po 

ogłoszeniu wyników na stronie www.roben.pl oraz po skontaktowaniu się 

z laureatami.  

 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

4. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% 

wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Kwotę należnego podatku dochodowego pokrywa Röben Polska.  

 

5. Röben Polska oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 

Röben Polska wyłącznie na potrzeby Konkursu. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do 

ich modyfikowania. 


