Regulamin rywalizacji o Nagrody Dodatkową
w Akcji # JAKDZIEWCZYNA

§1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejsza Akcja (zwana dalej „Akcją”) stanowi uzupełnienie konkursu #JAKDZIEWCZYNA, do
którego zgłoszenia i głosowanie trwają w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 14 marca 2018 r.
Zasady niniejszej Akcji nie zmieniają zasad dotychczasowego konkursu #JAKDZIEWCZYNA.

2.

Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej
„Regulaminem”).

3.

Organizatorem Akcji jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa),
przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 392152, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 11328-42-759, Regon: 143342882, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN (zwana dalej
„Organizatorem”).

4.

Podmiotem zlecającym akcję jest Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210289, NIP PL 5213289895, kapitał zakładowy:
4 197 000,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”).

5.

Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego
regulaminu innemu podmiotowi.

6.

Akcja organizowana jest dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wyższych
uczelni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełniających zawarte w niniejszym Regulaminie
kryteria, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

7.

Akcja prowadzona będzie na terenie całej Polski we współpracy z siecią sklepów Tesco.

8.

Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.alwaysjakdziewczyna.pl (zwanej dalej
„Serwisem”) wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

9.

Akcja zaczyna się dnia 15 marca 2018 r., a kończy w dniu 14 sierpnia 2018 r., który jest
ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Akcji. Przyjmowanie
zgłoszeń udziału oraz głosowanie w Akcji trwają od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia
2018 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że bez konieczności dalszych zgłoszeń, w ramach
niniejszej Akcji możliwe jest również głosowanie na Szkoły, które już uprzednio tj. w okresie od
2 stycznia 2018 r. do 14 marca 2018 r. zostały zgłoszone i nadesłały przygotowane filmy lub
zdjęcia Drużyny w toku konkursu #JAKDZIEWCZYNA.

10. Uczestnikiem Akcji może być szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, wyższa uczelnia
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej „Szkołą”).
11. Celem Akcji jest nagrodzenie 1 (jednej) Szkoły prowadzącej żeńską szkolną drużynę sportową
(zwaną dalej „Drużyną”) spośród wszystkich Szkół biorcących udział w Akcji na terenie Polski.
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W tym celu Szkoły mogą rejestrować się do Akcji poprzez Serwis nadsyłając przygotowane
filmy lub zdjęcia Drużyny. Zwycięska Szkoła zostanie wyłoniona w drodze głosowania
internautów, odbywającego się na zasadach umieszczonych w niniejszym regulaminie i
otrzyma nagrodę finansową przeznaczoną na wsparcie rozwoju Drużyny.
12. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
13. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471 ze zm.).
14. Organizator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz
typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy
wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego, to przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej 56.0 lub Internet
Explorer w wersji co najmniej 10.0 lub Edge w wersji co najmniej 38 lub Chrome w wersji co
najmniej 62.0 lub Opera i Opera Mini w wersji co najmniej 32.0, akceptująca pliki typu
„cookies”.
§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa Szkoły w Akcji
1. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać zgłoszenia Szkoły w Serwisie (zwane dalej
Zgłoszeniem), z tym jednak zastrzeżeniem, że wcześniejsze zgłoszenia dokonane w toku
konkursu #JAKDZIEWCZYNA w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 14 marca 2018 r., będą
również uwzględniane w Akcji.
2. Każda Szkoła może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
3. Zgłoszenia w imieniu Szkoły może dokonać wyłącznie pisemnie upoważniony przez
dyrektora lub rektora Szkoły przedstawiciel (zwany dalej „Zgłaszającym”). Wzór
upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W tym celu należy:
a) W zakładce „Aplikuj” Serwisu, w panelu „Zgłoś drużynę szkolną” wyszukać zgłaszaną szkołę

poprzez wpisanie kodu pocztowego Szkoły, potwierdzenie przyciskiem „Szukaj”, następnie
zatwierdzenie wybranej szkoły. W przypadku pojawienia się komunikatu „Brak danych”
należy wprowadzić dane zgłaszanej Szkoły poprzez wypełnienie odpowiednich pól
formularza: typ szkoły, nazwa szkoły, ulica / numer, kod pocztowy, miasto, województwo.
b) Podać dane Zgłaszającego poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza: imię,

nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, telefon, e-mail.
c) Dołączyć zgłaszany film lub zdjęcie Drużyny działającej w zgłaszanej Szkole. W tym celu

należy wcisnąć przycisk „dołącz video lub zdjęcie”, następnie wpisać link do filmu
zamieszczonego w serwisie You Tube lub Vimeo lub wgrać zgłaszane zdjęcie w pliku
o formacie jpg lub png i maksymalnej wadze 15 MB.
d) Zaakceptować wymagane oświadczenia:
i.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem;

ii.

Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia Szkoły do dokonania Zgłoszenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
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iii.

Oświadczenie o posiadaniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, rozpowszechnianie
zgłoszonego filmu lub zdjęcia i wykorzystanie go do stworzenia materiału filmowego
podsumowującego Akcję celem rozpowszechniania go w stacjach telewizyjnych oraz
upoważnieniu do udzielenia takiej zgody Organizatorowi udzielonej przez wszystkie
osoby pełnoletnie biorące udział w filmie lub znajdujące się na zdjęciu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz udzielonej przez przedstawicieli ustawowych
wszystkich osób niepełnoletnich biorących udział w zgłoszonym filmie lub znajdujących
się na zdjęciu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;

iv.

Oświadczenie o posiadaniu oświadczenia twórców filmu o wyłącznych
i nieograniczonych prawach autorskich do zgłaszanego filmu lub zdjęcia, oświadczenia że
nie mają i nie będą miały miejsca jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw
w związku z korzystaniem, w tym rozpowszechnianiem filmu lub zdjęcia, oraz przyjęciu
na siebie odpowiedzialności wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonego filmu lub
zdjęcia, a w szczególności odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane
z naruszeniem praw autorskich lub innych praw, kierowane przeciwko Organizatorowi
przez osoby trzecie, którego wzór stanowi Załącznik numer 4 do Regulaminu;

v. Potwierdzenie otrzymania informacji, że Administratorem danych osobowych jest

Organizator, a dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane jedynie na
potrzeby związane z Akcją, o prawie Zgłaszającego do dostępu do swoich danych
osobowych, a także do ich poprawiania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych;
vi. Potwierdzenie wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji

przewidzianych Regulaminem Akcji na udostępniony przez Zgłaszającego adres poczty
elektronicznej;
vii. Potwierdzenie wyrażenia zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,

których Zgłaszający jest użytkownikiem (telefony stacjonarne, telefony komórkowe
w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji
zwrotnej o nagrodzie wygranej w Akcji na adres e-mail oraz numer telefonu, który został
podany w Zgłoszeniu do Akcji, przez Organizatora oraz podmioty, którym Organizator
zleci te czynności, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489)
5.

Przyjęcie Zgłoszenia Szkoły do Akcji zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości email na adres Zgłaszającego.

6.

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Organizatora pod względem prawidłowości treści,
dokumentów oraz zawartości zgłoszonego filmu lub zdjęcia. Zgłoszenia niepełne, nie
zawierające wszystkich wymaganych danych i oświadczeń lub dokonane poza terminem
przyjmowania Zgłoszeń w Akcji nie biorą udziału w Akcji. Zgłaszane filmy i zdjęcia nie mogą
zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy
obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie natychmiast usuwane
z Serwisu, a Zgłaszający otrzyma na adres mailowy podany w Zgłoszeniu informację
o odrzuceniu Zgłoszenia.

3

7.

Po pomyślnej weryfikacji Zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma potwierdzenie na adres e-mailowy
podany w Zgłoszeniu. Będzie to równoznaczne z wyświetleniem Szkoły w Serwisie
i rozpoczęciem się głosowania na nią.

8.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy z wyświetlaniem filmu w trakcie
trwania Akcji powstałe niezależnie od niego.

9.

W przypadku zgłoszenia filmu z podkładem muzycznym Organizator rekomenduje korzystanie
z utworów muzycznych z baz udostępniających bezpłatnie zbiory utworów muzycznych do
swobodnego wykorzystania. Przykładami takich portali są Frontmusic czy biblioteka audio
należąca do serwisu YouTube. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak licencji po
stronie Uczestnika na wykorzystanie innych utworów.

§3 Zasady i ogólne warunki głosowania w Akcji
1.

Osobą oddającą głos (zwaną dalej „Głosującym”) może być każda osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawych lub osoba fizyczna niepełnoletnia, posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego
(w zależności od sytuacji, rodzica lub opiekuna prawnego), mająca miejsce zamieszkania
w Polsce. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do żądania
okazania wyżej wymienionej zgody przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej
niepełnoletniej.

2.

Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem Internetu w Serwisie Akcji i ograniczone do
terenu Polski.

3.

Organizator przewidział dwa sposoby głosowania na wybraną Szkołę: z paragonem i bez
paragonu.
a. Sposób głosowania z paragonem, w którym 1 oddany głos daje wybranej przez Głosującego
Szkole 50 punktów. W tym celu Głosujący powinien w czasie trwania Akcji:
i.

Dokonać w dowolnym sklepie sieci Tesco na terenie Polski zakupu 2 produktów:
dowolnego produktu marki Always oraz drugiego produktu dowolnie wybranego
spośród marek: Gillette Venus, Pantene, Oral-B, Blend-a-Med (zwanego dalej
„Zakupem promocyjnym”) oraz zachować paragon dokumentujący Zakup
promocyjny.

ii.

Wejść na stronę „Głosuj” w Serwisie, wyszukać Szkołę, na którą chce oddać głos
poprzez wpisanie kodu pocztowego przypisanego do adresu tej Szkoły
i potwierdzenie przyciskiem „Szukaj”. Wykonanie tej czynności spowoduje
wyświetlenie się żądanej Szkoły. Wyświetlenie się komunikatu „Brak danych”
świadczy o nieprawidłowym wpisaniu kodu pocztowego lub informuje, że żadna
Szkoła do której przypisany jest podany w oknie wyszukiwania kod pocztowy nie
zgłosiła uczestnictwa w Akcji.

iii.

W oknie wyświetlonej Szkoły wybrać: Sposób głosowania: z paragonem.

iv.

Wprowadzić numer paragonu w podanym miejscu oraz załączyć jego skan lub zdjęcie.
Za numer paragonu uważa się numer wydrukowany z prawej strony paragonu, tuż
pod danymi adresowymi i NIP-em sklepu, w linii daty zakupu.
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v.

Potwierdzić oddanie głosu wciskając „Głosuj”.

Liczba głosów oddanych z paragonem jest nieograniczona pod warunkiem dokonania
oddzielnego Zakupu promocyjnego do każdego oddania głosu oraz wprowadzenia
każdorazowo innego numeru paragonu wraz z jego skanem. Kolejne głosy z tym samym
numerem paragonu będą odrzucane.
b. Sposób głosowania bez paragonu, w którym 1 oddany głos daje wybranej przez
Głosującego Szkole 1 punkt. W tym celu Głosujący powinien w czasie trwania Akcji:
i. Wejść na stronę „Głosuj” w Serwisie, wyszukać Szkołę, na którą chce oddać głos
poprzez wpisanie kodu pocztowego przypisanego do adresu tej Szkoły i potwierdzić
przyciskiem „Szukaj”. Wykonanie tej czynności spowoduje wyświetlenie się żądanej
Szkoły. Wyświetlenie się komunikatu „Brak danych” świadczy o nieprawidłowym
wpisaniu kodu pocztowego lub informuje, że żadna Szkoła do której przypisany jest
podany w oknie wyszukiwania kod pocztowy nie zgłosiła uczestnictwa w Akcji.
ii. W oknie wyświetlonej Szkoły wybrać: Sposób głosowania: Bez paragonu. Wybranie tej
opcji powoduje automatyczne oddanie głosu.
Liczba głosów oddanych tym sposobem jest ograniczona do 1 głosu w ciągu jednej doby
z jednego numeru IP. Kolejne głosy otrzymane w ciągu tej samej doby z tego samego
numeru IP będą odrzucane.
4.

Każdy Głosujący może wziąć udział w głosowaniu dowolną liczbę razy z zachowaniem
warunków podanych w §3 punkt 3.

5.

Szkoła prowadząca w toku Akcji będzie widoczna w zakładce „Głosuj” wraz z informacją o
aktualnej liczbie głosów. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyników
głosowania z opóźnieniem nie dłuższym niż 48 godzin w przypadku obciążenia Serwisu.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość poddania weryfikacji głosów budzących jego
wątpliwości co do sposobu ich oddania bądź wykorzystania do głosowania jakichkolwiek
narzędzi informatycznych niezgodnych z założeniami Regulaminu, z pomocą dostępnych mu
narzędzi i informacji. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania głosów oddanych
z użyciem mechanizmów głosowań masowych lub innych, niezgodnych z założeniami
Regulaminu.
§4 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.

Nagrodą dodatkową w Akcji jest 1 (jeden) grant w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych),
przeznaczony na rozwój działalności Drużyny w nagrodzonej Szkołe (zwaną dalej „Nagrodą
Dodatkową”).

2.

Po zakończeniu głosowania trwającego od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r.,
wyłoniona zostanie 1 (jedna) Szkoła, która w tym okresie zdobyła największą liczbę głosów..

3.

W przypadku, gdy z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynikać będzie, że
przychody z nagród pieniężnych dla szkół, o których mowa w ust. 2, podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych,
nagrody wskazane w ust. 1 wypłacone zostaną szkołom po pomniejszeniu ich o kwotę podatku
lub zaliczki na podatek, którą w świetle owych przepisów zobowiązany jest pobrać
Organizator. Jeśli płatnikiem podatku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest
Organizator, szkoła zobowiązana jest odprowadzić taki podatek we własnym zakresie.
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4.

Do dnia 12 kwietnia 2018 r. Organizator skontaktuje się na adres mailowy z osobą Zgłaszającą
Szkołę wyłonioną w głosowaniu i poinformuje o wynikach głosowania w ramach rywalizacji o
Nagrody Dodatkową.

5.

Zgłaszający reprezentujący Szkoły wybrane w głosowaniu w ciągu 7 dni od otrzymania
informacji o wynikach głosowania prześle pocztą poleconą na adres Organizatora oryginały
oświadczeń, których posiadanie deklarował w Zgłoszeniu, a o których mowa w §2 punkt 4 d.

6.

Organizator w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w punkcie 5
powyżej dokonuje sprawdzenia ich poprawności oraz powiadamia Zgłaszającego o przyznaniu
Nagrody lub o niezgodności z Regulaminem, która uniemożliwia jej przyznanie.

7.

W przypadku niespełnienia przez Zgłaszającego Szkołę wyłonioną w głosowaniu warunków
punktu 6, to jest nie przesłania wymaganych dokumentów w terminie lub przesłania
dokumentów niepełnych lub niezgodnych z Regulaminem, Szkoła traci prawo do Nagrody.
Jednocześnie prawo do nagrody uzyskuje kolejna Szkoła, która zdobyła kolejną największą
liczbę głosów z wyłączeniem Szkoły, która utraciła prawo do nagrody, a procedura opisana w
punktach 5-7 powtarza się odpowiednio.

8.

Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 5 czerwca 2018 r.

9.

Wskazanie Szkoły będącej laureatem Akcji zostanie zamieszczone w Serwisie po zakończeniu
procesu weryfikacji.

10. Nagroda zostanie wydana zostaną najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r. Wydanie nagrody
odbędzie się poprzez dokonanie przelewu kwoty Nagrody na rachunek bankowy Szkoły.
11. Szkoła, która otrzymała Nagrodę, nie może przenieść prawa do Nagrody na inną Szkołę lub
osoby trzecie.
12. Szkoła, która otrzymała Nagrodę, ma obowiązek przeznaczyć ją na działania związane
z rozwojem Drużyny, na przykład zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, szkolenia
sportowe, wyjazdy na obozy sportowe i wszelkie inne działania mające na celu rozwój
Drużyny.
13. Szkoła, która otrzymała Nagrodę, ma obowiązek w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od
otrzymania Nagrody przesłać na adres mailowy konkurs@happen.pl skany faktur
dokumentujących wydanie kwoty nagrody na cele wymienione w punkcie 12 powyżej.

§5 Reklamacje
1.

Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. na
adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja
Akcja #JAKDZIEWCZYNA”. Reklamacja musi zawierać dane Szkoły, adres, opis przedmiotu
reklamacji, roszczenie, dane i podpis Zgłaszającego.

2.

Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później
niż do 14 sierpnia 2018 r.

3.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
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4.

Głosujący mogą informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych
z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres e-mail:
konkurs@happen.pl . Informacja o nieprawidłowościach w głosowaniu nie będzie traktowana
jako reklamacja.
§6 Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.

Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby związane z Akcją.

3.

Poprzez wzięcie udziału w Akcji Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby Akcji. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą publikowane w Serwisie.

4.

Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie
można składać listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora. W przypadku
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, Zgłaszający ma prawo wskazać inną
osobę, która od tej pory reprezentować będzie Szkołę w Akcji, za zgodą tej osoby oraz Szkoły.

5.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2281 z późn. zm.).
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Załącznik nr 1 do regulaminu akcji #JAKDZIEWCZYNA

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam pana/panią ………………………………………………………………………………………………………………..,
zamieszkałego/ą ……………………………………………………………………………………………………………………………..,
legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem o numerze ………………………………………………..
do zgłoszenia naszej szkoły do akcji #JAKDZIEWCZYNA organizowanej przez Happen House
sp. z o.o. na zlecenie Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o w terminie 15.03.2018 r. –
03.04.2018 r.
Wiem o tym, że zgodnie z regulaminem akcji dostępnym na stronie www.alwaysjakdziewczyna.pl


szkoła może dokonać tylko jednego zgłoszenia do akcji #JAKDZIEWCZYNA poprzez rejestrację
na stronie www.alwaysjakdziewczyna.pl z załączeniem filmu lub zdjęcia pokazującego żeńską
szkolną drużynę sportową działającą w naszej szkole;



o zwycięstwie w akcji decyduje liczba oddanych na nią głosów w głosowaniu internautów;



zwycięska szkoła otrzyma grant w wysokości 4 000 zł, przeznaczony na rozwój działalności
żeńskiej szkolnej drużyny sportowej i będzie zobowiązana w ciągu 3 miesięcy od otrzymania
grantu przesłać mailem na adres konkurs@happen.pl kopie faktur potwierdzających
wykorzystanie kwoty nagrody na ten cel.

Jednocześnie oświadczam, że w razie otrzymania nagrody w akcji #JAKDZIEWCZYNA kwota
nagrody w wysokości 4 000 zł powinna zostać przelana na konto bankowe szkoły prowadzone
przez Bank ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
w …………………………………………………………………
o numerze __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Data i podpis dyrektora lub rektora szkoły
Pieczęć adresowa szkoły
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Załącznik nr 2 do regulaminu akcji #JAKDZIEWCZYNA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ OSOBĘ PEŁNOLETNIĄ
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a ...........................................................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria...........................nr.......................................................,
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
wyrażam zgodę na:
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, w formie nagrania
audiowizualnego, a także zdjęć w ramach rejestracji filmu na potrzeby akcji pod nazwą
„#JakDziewczyna” organizowanej przez Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973
Warszawa) ul. Brukselska 20, na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-872 Warszawa), ul. Zabraniecka 20.
Zgoda powyższa dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych)
utrwalonych na potrzeby wyżej wymienionej akcji oraz obejmuje wszelkie formy
rozpowszechniania, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty
reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w internecie.
Zgoda dotyczy także wykorzystania mojego wizerunku do stworzenia materiału filmowego
podsumowującego akcję celem rozpowszechniania go w stacjach telewizyjnych oraz możliwości
przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. za pośrednictwem
dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, ilości transmisji, w całości i we
fragmentach.
Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie nagrania bez oznaczenia go moim imieniem
i nazwiskiem jako osoby biorącej udział w nagraniu.
Jednocześnie upoważniam Happen House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wykonywania
moich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania
zarejestrowanego materiału z moim wizerunkiem.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, a moja zdolność do czynności cywilnoprawnych jest
nieograniczona oraz że zapoznałem/-łam się z treścią powyższego oświadczenia i w pełni ją
rozumiem.

.........................................................
Podpis wyraziciela zgody
………………………………………………………
data
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Załącznik nr 3 do regulaminu akcji #JAKDZIEWCZYNA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisany/a
(dane pierwszego rodzica / opiekuna prawnego)
.............................................................................................................................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria...........................nr......................................................................................,
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego)
.............................................................................................................................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria...........................nr......................................................................................,
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
wyrażam zgodę na:
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………...…, PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
w formie nagrania audiowizualnego, a także zdjęć wykonanych w ramach rejestracji filmu na potrzeby akcji pod nazwą
„#JakDziewczyna” organizowanej przez Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa),
ul. Brukselska 20, na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa),
ul. Zabraniecka 20.
Zgoda powyższa dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) mojego dziecka, utrwalonych na
potrzeby wyżej wymienionej akcji oraz obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania, w szczególności filmy reklamowe,
spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach
oraz w Internecie itp.
Zgoda dotyczy także wykorzystania wizerunku mojego dziecka do stworzenia materiału filmowego podsumowującego
akcję celem rozpowszechniania go w stacjach telewizyjnych oraz możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka
poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych,
czasowych, ilości transmisji, w całości i we fragmentach.
Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie nagrania bez oznaczenia go imieniem i nazwiskiem mojego dziecka
jako osoby biorącej udział w nagraniu.
Jednocześnie upoważniam Happen House sp z o.o. z siedzibą w Warszawie do wykonywania praw mojego dziecka
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zarejestrowanego materiału z wizerunkiem
mojego dziecka.
Oświadczam, że jestem rodzicem / prawnym opiekunem wyżej wymienionego dziecka.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, a moja zdolność do czynności cywilnoprawnych jest nieograniczona oraz że
zapoznałem/-łam się z treścią powyższego oświadczenia i w pełni ją rozumiem.

.........................................................

.........................................................

Podpisy rodziców / opiekunów prawnych dziecka
………………………………………………………
data
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Załącznik nr 4 do regulaminu akcji #JAKDZIEWCZYNA
OŚWIADCZENIE TWÓRCÓW O DYSPONOWANIU PRAWAMI AUTORSKIMI,
WYRAŻENIU ZGODY NA DOKONANIE ZGŁOSZENIA
I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO

Oświadczam, że przysługują mi/ nam wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie albo prawa
licencji oraz że korzystanie przez organizatora akcji #JAKDZIEWCZYNA (Happen House sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Brukselska 20, kod pocztowy 03-973) oraz fundatora akcji #JAKDZIEWCZYNA (Procter and Gamble DS
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, kod pocztowy 03-872) z materiału audiowizualnego,
składającego się na zgłoszony film lub zdjęcie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia
ich jakichkolwiek praw do utworów lub ich elementów składających się na zgłoszony film lub zdjęcie, w szczególności
praw autorskich i pokrewnych, przejmiemy i zaspokoimy wynikające z tego tytułu roszczenia względem Happen House
sp. z o.o. lub Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. oraz zwolnimy od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek
roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku
z korzystaniem z utworów lub ich elementów składających się na zgłoszony film lub zdjęcie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie zgłoszenia i rozpowszechnianie nagrania audiowizualnego stworzonego na
potrzeby akcji pod nazwą „#JakDziewczyna” organizowanej przez Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20 na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-872 Warszawa), przy ul. Zabranieckiej 20, którego jestem współtwórcą.
Zgoda powyższa dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych na potrzeby wyżej
wymienionej akcji oraz obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania, w szczególności filmy reklamowe, spoty
telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w internecie.
Zgoda dotyczy także wykorzystania nagrania oraz zdjęć do stworzenia materiału filmowego podsumowującego akcję
celem rozpowszechniania go w stacjach telewizyjnych oraz możliwości przetwarzania ich poprzez: kadrowanie,
obróbkę cyfrową itp. za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, ilości
transmisji, w całości i we fragmentach.
Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie nagrania bez oznaczenia go moim imieniem i nazwiskiem jako
współtwórcy.
Jednocześnie upoważniam Happen House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wykonywania praw związanych
z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania wyżej wymienionego nagrania audiowizualnego, którego
jestem współtwórcą.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, a także moja zdolność do czynności cywilnoprawnych jest nieograniczona
oraz że zapoznałem/-łam się z treścią powyższego oświadczenia i w pełni ją rozumiem.

Imię i nazwisko twórcy .........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dowód osobisty seria...........................nr............................................................., PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Data …………………………………………………. Podpis ………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko twórcy .........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dowód osobisty seria...........................nr............................................................., PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Data …………………………………………………. Podpis ………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku większej ilości twórców prosimy o dodanie ich danych i podpisów na drugim wydruku tej strony.
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