REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
W RAMACH PROGRAMU JUNKERS SZKOLI

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu wiedzy (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w ramach
programu Junkers szkoli (dalej jako: „Program”) jest Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000051814, o numerze NIP 526 102 79 92, o numerze REGON
011124535, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, numer rejestrowy BDO
000007792 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Koordynatorem Konkursu jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J., z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000214676, numer NIP 527-23-60-117, REGON 017437181, zwana dalej
„Koordynatorem”.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 i n. k.c.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, we wszystkich szkołach
biorących udział w Programie.
5. Konkurs organizowany jest w czasie trwania Programu, tj. w okresie od dnia 1 września
2019 r. do dnia 30 maja 2020 r.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie wziąć mogą wyłącznie uczniowie szkół biorących udział w Programie,
którzy także zgłosili się do Programu.
2. Warunkiem udziału ucznia w Konkursie jest zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych
na jego udział w Konkursie oraz zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
ucznia. Wizerunki uczniów mogą być utrwalane przez Organizatora dla celu
udokumentowania przebiegu Konkursu i rozpowszechniane na profilach Robert Bosch
Sp. o.o. w mediach społecznościowych, na stronie prasowej Robert Bosch Sp. z o.o. –
www.bosch-prasa.pl oraz mogą być udostępnione innym mediom dla celów
poinformowania o Konkursie.
3. Uczeń może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku:
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a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
b) naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia
społecznego w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w razie próby
nieuczciwego wpłynięcia na wynik Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość pozbawienia prawa do nagrody w przypadku
pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez ucznia lub szkołę przepisów
regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub rażącego naruszenia
zasad współżycia społecznego.
5. Organizator nie prowadzi dochodzeń związanych z domniemanymi naruszeniami prawa
przez uczestników Konkursu, dołoży jednak staranności, aby uczestnicy nie naruszali
praw innych uczestników oraz osób trzecich.
6. Każdy uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym
momencie, przesyłając do Organizatora lub Koordynatora informację o rezygnacji ena adres iga.trzeciakowska@a1btl.pl .
III.

ZASADY KONKURSU

1. W ramach Konkursu odbędą się trzy (3) testy wiedzy, w ramach których uczestnicy będą
odpowiadali na pytania z zakresu tematycznego Programu. Informacja o uruchomieniu
każdego testu zostanie przekazana przez Koordynatora nauczycielowi koordynującemu
Program w danej szkole z 14-dniowym wyprzedzeniem. Każdy test będzie aktywny przez
ok. 7 dni.
2. Uczestnicy rozwiązują testy wiedzy za pomocą udostępnionej przez Organizatora
platformy internetowej. Każdy uczestnik może rozwiązać dany test tylko 1 raz.
3. Testy oraz platforma wskazana w pkt 2 udostępniane są za pośrednictwem publicznych
sieci teleinformatycznych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dostępu do tych sieci
ani urządzeń końcowych umożliwiających dostęp do platformy i rozwiązywanie testów
wiedzy. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za problemy w działaniu
platformy wynikające z przerw w dostawie prądu ani za problemy leżące po stronie
dostawcy usługi dostępu do Internetu, z której korzysta uczeń rozwiązując test.
4. Materiały edukacyjne pomocne podczas przygotowań do testów Organizator przekaże
szkołom biorącym udział w Programie.
IV.

NAGRODY

1. Organizator nagrodzi w każdym teście wiedzy jednego (1) najlepszego uczestnika (tj.
uczestnika, którzy odpowiedział prawidłowo na najwięcej pytań w najkrótszym czasie) w
każdej szkole biorącej udział w Programie i przyzna im następujące nagrody:
a) I test wiedzy: dalmierz laserowy Bosch ZAMO II o wartości 190 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt złotych) brutto,
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b) II test wiedzy: detektor cyfrowy Bosch TRUVO o wartości 199 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto,
c) III test wiedzy: laser krzyżowy Bosch Quigo III o wartości 254 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt cztery złote) brutto.
2. Organizator przyzna także nagrody główne. Jury Konkursu zsumuje wszystkie
prawidłowe odpowiedzi udzielone przez każdego uczestnika we wszystkich testach
wiedzy, w których uczestnik ten wziął udział. Następnie liczba poprawnych odpowiedzi
tego uczestnika zostanie podzielona przez sumę pytań zadanych we wszystkich trzech
testach wiedzy łącznie i przeliczona na procenty. Jury Konkursu sporządzi listę
uczestników według procenta udzielonych przez nich prawidłowych odpowiedzi, w
porządku malejącym. Pierwszym 15 (słownie: piętnastu) uczestnikom na tak stworzonej
liście Organizator przyzna nagrody główne. W przypadku takiego samego wyniku dwóch
lub więcej osób, o miejscu na liście decyduje szybszy czas zaliczenia testów.
3. Nagrodami głównymi dla najlepszych 15 uczniów w całym Konkursie są:
a) miejsca I – V – voucher na kurs i egzamin na uprawnienia SEP o wartości 935 zł
(słownie: dziewięćset trzydzieści pięć złotych) brutto oraz zestaw dwóch
elektronarzędzi Bosch o łącznej wartości 1 160 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt
złotych) brutto,
b) miejsca VI – X – zestaw dwóch elektronarzędzi Bosch o łącznej wartości 1160 zł
(słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt złotych) brutto,
c) miejsca XI – XV – elektronarzędzie Bosch o wartości 740 zł (słownie: siedemset
czterdzieści złotych) brutto.
4. 10 (słownie: dziesięciu) uczniów z każdego regionu (Warszawa, Kraków, Poznań) z
najlepszym łącznym wynikiem z dwóch pierwszych testów wiedzy (technika
kondensacyjna i rekuperacja) może wziąć udział w szkoleniu technicznym z obszaru
pomp ciepła w Centrum Szkoleniowym Junkers-Bosch, przeprowadzanym przez Trenera
marki Junkers. Wartość szkolenia to 184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote
pięćdziesiąt groszy) brutto.
5. Spośród wszystkich szkół biorących udział w Programie, w których minimum 5 (słownie:
pięciu) uczniów podejdzie do wszystkich trzech testów wiedzy, pięć (5) szkół, których
uczniowie osiągnęli najlepszy średni wynik we wszystkich trzech testach, otrzyma:
a. Miejsca I – III: do wyboru:
i. Zestaw o łącznej wartości 7 388,88 zł (słownie: siedem tysięcy
trzysta osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy)
składający się z:
1. Kotła Cerapur Smart ZWB 28-5C na gaz ziemny E (GZ 50),
2. regulatora EasyControl CT200 (biały) do sterowania za
pomocą Smartfona, praca w systemie EMS lub EMS2
ALBO
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ii. Zestaw o łącznej wartości 7 836,28 zł (słownie: siedem tysięcy
osiemset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy)
składający się z:
1. Kotła GC2300iW 24C – na gaz ziemny E (GZ 50),
2. K20RGF modułu do komunikacji bezprzewodowej z
regulatorem EasyControl CT200,
3. Regulatora EasyControl CT200 (biały) do sterowania za
pomocą Smartfona, praca w systemie EMS lub EMS2,
b. Miejsca IV – V:
i. Zestaw o łącznej wartości 2 211 zł (słownie: dwa tysiące dwieście
jedenaście złotych) składający się z:
1. zestawu regulatora EasyControl CT200 (czarny) z trzema
zdalnie programowanymi głowicami termostatycznymi,
2. DS.-1 podstawy montażowej regulatora EasyControl CT200
oraz wyposażenia dodatkowego niezbędnego w przypadku
komunikacji radiowej z kotłem wyposażonym w moduł ControlKey K20RF.
Szkoły z miejsc I-III dokonują wyboru informując o tym mailowo Koordynatora Konkursu.
Powyższe zestawy przyznane zostaną w oparciu o ranking wyników testów wiedzy, który
powstanie po zsumowaniu wyników uczniów danej szkoły we wszystkich testach, w
których uczniowie wzięli udział. Pod uwagę brany jest wynik procentowy (procent
poprawnie zaliczonych pytań we wszystkich konkursach łącznie), a w przypadku osób z
takim samym wynikiem procentowym – czas zaliczania testu. Wskazane powyżej
zestawy wydawane są dla celów dydaktycznych – prowadzenia szkoleń z obsługi
produktów Junkers-Bosch.
6. Wyniki każdego testu wiedzy zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.
Laureaci nagród głównych zostaną ogłoszeni w terminie do 30 dni od dnia zakończenia
ostatniego testu wiedzy. Jednocześnie Koordynator powiadomi laureatów indywidualnie
we wskazanych powyżej terminach o wygranej.
7. Nagrody dla zwycięzców poszczególnych testów wiedzy zostaną wysłane przesyłką
pocztową na adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie 30 dni od dnia ustalenia
wyników każdego testu.
8. Nagrody główne wysłane zostaną przesyłką pocztową na adres szkoły, do której
uczęszcza uczeń, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia Programu.
9. Zestawy dla szkół zostaną wysłane do nich przesyłką pocztową w terminie do 3 miesięcy
od dnia zakończenia Programu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia nagrody w
dowolnym momencie z ważnych przyczyn. Organizator powiadomi laureata o nowym
sposobie wydania nagrody.
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11. Uczestnik (a w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich opiekun prawny) potwierdza
odbiór nagrody przez podpisanie dokumentu odbioru nagrody.
12. W razie nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru,
nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
13. Uzyskane przez uczniów nagrody, których wartość nie przekracza 2000 zł (słownie:
dwóch tysięcy złotych) brutto są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nagrody uzyskane w
konkursie z dziedziny nauki.
14. Uzyskane przez uczniów nagrody, których wartość przekracza 2000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych) brutto są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w
wysokości 10 % wartości wygranej w konkursie. Elementem takiej nagrody jest
dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 10 % wartości nagrody. Kwota ta nie zostanie
wypłacona zwycięzcom, Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i jako płatnik
odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnicy wyrażają zgodę i
upoważniają Organizatora do dokonania takiego potrącenia.
15. Ewentualne skutki podatkowe dla szkoły wynikające z otrzymania zestawu, o którym
mowa w pkt 5 powyżej oraz ich prawidłowe rozliczenie pozostają po stronie szkoły.
16. Zwycięzcy nie mogą żądać wymiany nagrody na inną nagrodę ani zamiany na nagrodę
pieniężną. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
17. Organizator nie odpowiada za jakość i użyteczność nagród. Odpowiedzialność za jakość
nagród określona jest wyłącznie w karcie gwarancyjnej, o ile jest dołączona do nagrody.
V.

JURY KONKURSU

1. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2. Liczbę członków i skład Jury Konkursu ustala Organizator.
3. Głosowania Jury są tajne.

VI.
1.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych
(administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
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2.

3

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch
Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych).
Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 i 8 należy
kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony
Danych grupy Bosch na adres:
Pan Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony
danych należy kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają
Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w Programie i Konkursie zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym regulaminie,
b) utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na podstawie zgody udzielonej w
oparciu o art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Podstawa prawna: prawnie
usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych),
c) dochodzenie roszczeń (Podstawa prawna: odrębne przepisy prawa),
d) przesyłanie informacji marketingowych o nowych konkursach (Podstawa prawna:
zgoda),
e) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4.

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma
uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5.

W celu realizacji postanowień regulaminu/umowy Państwa dane są udostępniane
Organizatorowi programu i firmom współpracującym z Organizatorem przy jego realizacji.

6

Państwa dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji
postanowień niniejszego regulaminu. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych
danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z
powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania).

7.

Informujemy, iż przysługuje Państwu:
a) prawo do informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na
temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa
do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
b) prawo do skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od nas
skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są
niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu
obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich
przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),
c) ograniczenie przetwarzania: mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są
wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych,
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d) sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w
każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych.
Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli
wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony
powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,
e) sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej
chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów
reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze
względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa
zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii,
f) sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci
uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na
podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas
przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z
wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego
przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,
g) odwołanie zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich
danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność
przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to
nienaruszona,
h) możliwości przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać
dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie
stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to
wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
8

W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Konkursu wymaga
wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w
dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż administrator danych osobowych przetwarza
Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie
z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w
Konkursie.
11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na
przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu
udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.
12. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne
do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych
przez nas Państwa danych.
VII.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Strona 7 z 8

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być przesyłane na piśmie na adres
Koordynatora Konkursu: A1 Piotrowski, Wielgus Sp.J. ul. Grzybowska 4 lok. 138; 00-131
Warszawa zawsze z dopiskiem „Konkurs Junkers szkoli”, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia zakończenia Konkursu.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczniom i szkołom biorącym udział w
Konkursie.
3. Pisemna reklamacja musi zawierać dane ucznia składającego reklamację tj. w
szczególności imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także opis
i uzasadnienie reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
6. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres
wskazany w reklamacji.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony będzie w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie koordynator Konkursu.
Koordynator będzie w stałym kontakcie ze szkołami biorącymi udział w Konkursie, a na
swój adres mailowy (iga.trzeciakowska@a1btl.pl) przyjmować będzie wszystkie dotyczące
Konkursu pytania i uwagi dyrekcji szkół lub nauczycieli prowadzących spotkania dla
uczniów.
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu odpowiedzialność Organizatora
ograniczona jest do wartości nagrody.
4. Zasady Konkursu określa wyłącznie regulamin. Wszelkie materiały promocyjne lub
reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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