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Regulamin konkursu organizowanego  

przez firmę TANDEM – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna Kamila Suseł 

 Pt. W TANDEMie siła! Profilaktyka uniwersalna domu i szkole 

 

W dniu 06.03.2022 r. nastąpiła zmiana w regulaminie. Zmianie uległ harmonogram konkursu. 

 02-10.01.2022 – ogłoszenie konkursu 

 02.01-30.04.2022 – zgłoszenie przez szkoły udziału w konkursie 

 31.05.2022 – ostateczny termin nadesłania prac 

 15.06.2022 – ogłoszenie wyników 

 15-24.06.2022 – przesłanie nagród 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem Konkursu jest firmę TANDEM – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka 

uniwersalna Kamila Suseł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

 Uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież w uczęszczającą do szkoły podstawowej i 

ponadpodstawowej oraz grono pedagogiczne pracujące w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.  

 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami. 

 Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową tandemwarsztaty.pl. 

 Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający w szczególności dane 

szkoły takie jak: nazwa, adres, adres e-mail, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły 

(„Opiekun akcji”), oświadczenia o akceptacji Regulaminu, prawach autorskich i wykorzystaniu nagród. 

Formularz zgłoszeniowy dla szkół dostępny jest na Stronie Internetowej.  

 Szkole – należy rozumieć szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, specjalne, przy placówkach typu MOS/MOW. 

3. Każda szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed wypełnieniem 

Formularza zgłoszeniowego Opiekun akcji zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. 

Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest z pełną i świadomą jego 

akceptacją.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne.  

 

§ 2 

ZASADY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

1. Przystąpienie szkoły do Konkursu możliwe jest jedynie poprzez internetową rejestrację Szkoły na Stronie 

Internetowej www.tandemwarsztaty.pl do dnia 31.01.2022r. 

2. Udział uczniów w konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia i rejestracji. 

3. Przesłanie pracy przez niepełnoletnich uczniów może odbyć się wyłącznie za zgodą i wiedzą 

rodziców/pełnoprawnych opiekunów. 

4. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Organizator ma prawo do odrzucenia Formularza zgłoszeniowego lub przesłanej pracy, w szczególności w 

przypadku nadesłania przez Uczestnika zgłoszenia z podaniem niepełnych lub nieprawdziwych danych. Szkoła 

lub para uczniów, których Formularz lub praca konkursowa zostały odrzucone, nie biorą udziału w Konkursie. 

1. Uczestnik konkursu (uczniowie lub szkoła) mogą wysłać jedną pracę konkursową.  

2. Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@tandemwarsztaty.pl. 

Uczniowie startujący w konkursie dla klas IV-VIII pracę konkursową wysyłają na adres  

Tandem – warsztaty Kamila Suseł; Wierzbno 51; 55-216 Domaniów. 

3. Zgłaszając Pracę konkursową Uczestnik potwierdza posiadanie zgody autora/autorów prac/pracy na 

przetwarzanie zawartych w Formularzu danych osobowych, w zakresie oraz w celu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z Konkursu pracy, 

http://www.tandemwarsztaty.pl/
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która: 

a. Nie spełnia wymagań określonych powyżej. 

b. Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa własności 

przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich. 

c. Narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera treści uznane za 

obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite. 

5. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.tandemwarsztaty.pl. 

 

 

§ 2 

KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ 

1. Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria: 

a. W konkursie dla dzieci i młodzieży 

Uczniowie klas I-III – zasady udziału 

 Razem z rodzicami lub prawnymi opiekunami mają za zadanie nagranie kilkuminutowego wywiadu, rozmowy, 

reklamy, itp. poruszającego jeden z wybranych tematów: 

 Jak bezpiecznie korzystacie z multimediów w domu? 

 Jakie działania podejmujecie w domu, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne? 

Nagranie w formie pliku mp3/mp4/inne należy przesłać na adres kontakt@tandemwarsztaty.pl do dnia 31.03.2022 r. po 

zmianie harmonogramu konkursu do dnia 31.05.2022 

Kryteria wysłania pracy konkursowej: 

 Tytuł wiadomości: Konkurs dla ucz. I-III, imię i nazwisko dziecka 

 W treści wiadomości:  

Imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza 

imię i nazwisko opiekuna 

Szkoła do której uczęszcza uczeń  

(adres, ponieważ nagroda zostanie wysłana do szkoły) 

Opcjonalnie opis nagrania, kontekst, krótka historia powstania nagrania… 

 

b. W konkursie dla młodzieży IV-VIII 

Uczniowie klas IV-VIII – zasady udziału 

Zadaniem jest przygotowanie w parze gry planszowej/karcianej/itp., na wybrany temat: 

 - zdrowe korzystanie z multimediów (TV, telefon, komputer, XBOX, itp.) 

 - dbanie o swoje zdrowie psychiczne 

 - przeciwdziałanie przemocy w klasie/w szkole lub wspierania ofiary przemocy w szkole 

- szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych szczególnie energetyków, (e)papierosów, alkoholu. Lekcja 

może być poświęcona jednaj substancji lub ogólnie uzależnieniom od używek. 

 

3 etapy realizacji zadania: 

I. Przygotowana gra musi zostać wykorzystana w klasie podczas np. lekcji wychowawczej.  

II. Należy udokumentować przeprowadzenie gry na lekcji poprzez napisanie krótkiego artykułu ze zdjęciami na 

stronę internetową szkoły. W artykule powinna być zawarta informacja o konkursie i organizatorze konkursu wraz z 

linkiem do strony www.tandemwarsztaty.pl. 

Przykład: Nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka 

uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej w szkole. W ramach konkursu (…) Więcej 

informacji o idei konkursu na stronie organizatora www.TANDEMwarsztaty.pl. 

III. Grę razem z instrukcją  należy wysłać na adres:  

TANDEM – warsztaty Kamila Suseł 

Wierzbno 51, 55-216 Domaniów. 

 

Do przesyłki proszę dołączcie kartkę, gdzie zapiszecie 

Wasze imiona i nazwiska oraz klasę 

http://www.tandemwarsztaty.pl/
http://www.tandemwarsztaty.pl/
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Szkołę do której uczęszczacie  

(adres, ponieważ nagroda zostanie wysłana do szkoły) 

Skrócony link do artykułu napisanego przed Was  

(skrócony link można uzyskać np. korzystając ze strony tinny).  

Zachęcamy do wysłania maila (kontakt@tandemwarsztaty.pl) z informacją o nadaniu przesyłki. Kiedy 

otrzymamy paczkę, prześlemy powiadomienie. Można również nadać rejestrowaną przesyłkę.  

  

c. W konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Zadanie konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zasady udziału 

3 etapy realizacji zadania: 

I. Przygotowanie i przeprowadzenie w klasie lekcji wychowawczej, która porusza wybrany temat: 

 - zdrowe korzystanie z multimediów (TV, telefon, komputer, XBOX, itp.) 

 - dbanie o swoje zdrowie psychiczne 

 - przeciwdziałanie przemocy w klasie/w szkole lub wspierania ofiary przemocy w szkole 

- szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych szczególnie energetyków, (e)papierosów, alkoholu. Lekcja 

może być poświęcona jednaj substancji lub ogólnie uzależnieniom od używek. 

 

- Przygotowany konspekt warsztatu musi być opracowany wg wzoru (załącznik nr 1. Regulaminu) i zostać 

skonsultowany z pedagogiem szkolnym, psychologiem lub wychowawcą. Ten zabieg jest ważny, aby lekcja faktycznie 

miała walor profilaktyczny.  

 

II. Napisanie i zamieszczenie krótkiego artykułu z kilkoma zdjęciami na stronie internetowej szkoły. 

W artykule powinna być zawarta informacja o konkursie i organizatorze konkursu wraz z linkiem do strony 

www.tandemwarsztaty.pl. 

Przykład: Nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka 

uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej w szkole. W ramach konkursu (…) Więcej 

informacji o idei konkursu na stronie organizatora www.TANDEMwarsztaty.pl. 

 

III. Konspekt w formacie .doc lub .pdf, razem z linkiem do Waszego artykuły należy wysłać na adres 

kontakt@tandemwarsztaty.pl 

 Kryteria wysłania pracy konkursowej: 

Ważne! Jeśli uczniowie nie są pełnoletni, zgłoszenie udziału, czyli wysłanie pracy konkursowej, wymaga zgody 

rodzica/opiekuna prawnego.  

 Tytuł wiadomości: Konkurs uczniowski ponadpodstawowa, imię i nazwisko jednego ucznia 

 W treści wiadomości:  

Imiona i nazwiska uczniów 

Klasa/y do której uczęszczacie 

Szkoła do której uczęszczacie  

(w tym adres, ponieważ nagroda zostanie wysłana do szkoły) 

 

d. W konkursie dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, przy placówkach MOS/MOW 

Udział szkoły w konkursie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – zasady udziału 

 

I. W każdej klasie wychowawca ma za zadanie przeprowadzić lekcję wychowawczą z obszaru profilaktyki 

uniwersalnej 

Przykładowe tematy/obszary: 

a) zdrowe korzystanie z multimediów (TV, telefon, komputer, XBOX, itp.) 

b) dbanie o swoje zdrowie psychiczne 

c) przeciwdziałanie przemocy w klasie/w szkole lub wspierania ofiary przemocy w szkole 

d) szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych szczególnie energetyków, (e)papierosów, alkoholu. 

 

II. Samorząd Uczniowski przygotowuje Dzień Zdrowia Psychicznego w szkole 

Forma działania jest dowolna. Ważne, aby pomysłodawcami i organizatorami była młodzież. 

mailto:kontakt@tandemwarsztaty.pl
http://www.tandemwarsztaty.pl/
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III. Przygotowanie przez pedagoga i psychologa szkolnego gazetki profilaktycznej 

Gazetka może poruszać wybrany obszar profilaktyki uniwersalnej. Przykładowa tematyka: 

 zdrowe korzystanie z multimediów  

 dbanie o swoje zdrowie psychiczne 

 przeciwdziałanie przemocy w klasie/w szkole lub wspierania ofiary przemocy w szkole 

 szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych szczególnie energetyków, (e)papierosów, alkoholu. Lekcja 

może być poświęcona jednaj substancji lub ogólnie uzależnieniom od używek. 

 

IV. Napisanie i zamieszczenie krótkiego artykułu z kilkoma zdjęciami na stronie internetowej szkoły. 

W artykule powinna być zawarta informacja o konkursie i organizatorze konkursu wraz z linkiem do strony 

www.tandemwarsztaty.pl. 

Przykład: Nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka 

uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej w szkole. W ramach konkursu (…) Więcej 

informacji o idei konkursu na stronie organizatora www.TANDEMwarsztaty.pl. 

 

 Oraz przygotowanie krótkiego filmiku/prezentacji, które przedstawią podjęte działania. Filmik można 

przygotować w programie canva.com i ma trwać nie dłużej niż 1min. 

 

Kryteria wysłania pracy konkursowej: 

Tytuł wiadomości: Konkurs szkoła numer, miejscowość 

 W treści wiadomości:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu z ramienia szkoły, funkcja 

Pełna nazwa i adres szkoły 

 

W treści emaila link do strony www szkoły z zamieszczonym 

artykułem. Jeśli informacja o działaniu szkoły została 

zamieszczona np. na fb szkoły, również poprosimy o link. 

W załączniku filmik w formacie w formacie np. mp4 lub pptx 

 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesyłając pracę konkursową uczestnik oświadcza, że: 

1. Posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła. 

2. Zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona Praca konkursowa nie narusza osobistych ani majątkowych praw 

autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 

3. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z winy 

Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika należytej staranności, wskutek czego osoba trzecia zgłosi 

wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności 

przemysłowej lub dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku), Organizatorowi przysługuje wobec Uczestnika 

roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej. 

4. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji: 

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, cyfrowo. 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 

tym m.in. drukiem, cyfrowo. 

c. wprowadzanie do obrotu,  

d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

http://www.tandemwarsztaty.pl/
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pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

1. Rejestrując Szkołę w Konkursie szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych w 

Formularzu danych osobowych, dla celów Konkursu. 

2. Po stronie Uczestnika leży w pełni zapewnienie podstawy do przekazania wskazanych ust. 1 danych osobowych 

Organizatorowi. 

3. Organizator jest administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 1 w rozumieniu art. 4 pkt 7 

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 (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO Organizator informuje, że: 

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest firma Tandem – warsztaty pedagogiczne, 

profilaktyka uniwersalna Kamila Suseł, Wierzbno 51, 55-216 Domaniów. 

b. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora w Konkursie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  

RODO – zgoda osób, których dane osobowe dotyczą. Zgoda jest w pełni dobrowolna, można ją odwołać w 

każdej chwili, bez podania przyczyny. Jednakże rezygnacja z podania danych lub niewyrażenie/cofnięcie 

zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz odbioru 

ewentualnie przyznanej nagrody. 

c. Dane osobowe są zbierane w Konkursie są przetwarzane w następujących celach: prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, jego rozstrzygnięcie, promocja, skuteczne i sprawne wydanie przyznanych 

nagród oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także w innych celach 

niezbędnych do prawidłowego zapewnienia przez administratora prawidłowej realizacji i przebiegu 

Konkursu. 

d. Dane osobowe, które administrator przetwarza w ramach Konkursu będą przetwarzane do czasu 

ostatecznego zakończenia Konkursu i przedawnienia wszelkich możliwych roszczeń z nim związanych. 

5. Osoba której dane osobowe administrator przetwarza w Konkursie ma szereg praw wynikających z przepisów 

prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych w braku podstaw do ich przetwarzania; 

d. ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do przenoszenia danych; 

g. jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie 

w każdym momencie, bez podania przyczyny. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania; 

h. prawo do skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na działania 

administratora. 

5. Administrator nie dokonuje profilowania osób, których dane osobowe przetwarzane w Konkursie dotyczą. 

6. Dane, które administrator przetwarza w Konkursie pochodzą od osób, których dotyczą. 

7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych Uczestnik Konkursu oświadcza, że podane przez niego 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

§ 6 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem:  

kontakt@tandemwarsztaty.pl  

lub tel. +48 667 770 400 

 

§ 7 
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ZAKRES CZASOWY KONKURSU 

Harmonogram konkursu: 

02-10.01.2022 - ogłoszenie konkursu 
31.03.2022 – ostateczny termin nadesłania prac 
 15.04.2022 – ogłoszenie wyników 
 15-25.04.2022 – przesłanie nagród  
 

Od dnia 06.03.2022 obowiązuje zmieniony Harmonogram konkursu 

 02-10.01.2022 – ogłoszenie konkursu 

 02.01-30.04.2022 – zgłoszenie przez szkoły udziału w konkursie 

 31.05.2022 – ostateczny termin nadesłania prac 

 15.06.2022 – ogłoszenie wyników 

 15-24.06.2022 – przesłanie nagród 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis 

Facebook.pl. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.). 

3. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana 

Regulaminu poprzedzona będzie zamieszczeniem informacji na stronie www.tandemwarsztaty.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać 

będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

6. Data publikacji Regulaminu: 02.01.2022 r. 
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Załącznik 1. Wzór konspektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

Temat warsztatu:  

Data realizacji:  
Wiek uczestników/klasa:    

Czas trwania warsztatu:  
Cel ogólny i cele szczegółowe warsztatu: 
 
 

  

Materiały:  
Autorzy, klasa, szkoła (dokładny adres szkoły):  
 

Zagadnienie Opis działania, instrukcja Materiały/ 
uwagi 

Czas/ 
Godzina 

  
  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 


