
 
REGULAMIN KONKURSU  

 
„#DzieńKorepetytora” (dalej „Regulamin”) 

 
§ 1  

DEFINICJE  
 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „#DzieńKorepetytora” na zasadach          
określonych niniejszym Regulaminem.  
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest serwis e-korepetycje.net - serwis          
ogłoszeniowy dla korepetytorów znajdujący się pod adresem www.e-korepetycje.net        
prowadzony przez firmę Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dadleza              
1/76, 10-687 Olsztyn, o numerze NIP: 739-315-00-70, działającą na podstawie wpisu do            
ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym        
przez Prezydenta Miasta Olsztyn.  
c. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs #DzieńKorepetytora na stronie          
wydarzenia „Dzień Korepetytora 25 maja” stworzonego przez e-korepetycje.net, w serwisie          
Facebook.  
d. „Uczestnik” – Uczestnik Konkursu, to osoba, mogąca zdobyć nagrody w Konkursie,            
zarówno Korepetytor, tak i Uczeń/Student/Osoba Ucząca się, która opisze swoją historię o            
korepetycjach na stronie wydarzenia. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna,          
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium         
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto w serwisie Facebook. W Konkursie nie mogą           
brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni,          
wstępni oraz rodzeństwo. 
 

§ 2  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 17.05.2017 r. o godz. 08.00 
i trwa do 31.05.2017 r. do godz. 23.59.  
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator 
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 

§ 3  
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  



a. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu zamieszczonego na serwisie 
e-korepetycje.net. Udział w konkursie stanowi jednocześnie akceptację regulaminu 
Konkursu.  
b. Posiadać konto w serwisie Facebook.  
c. Wziąć udział w wydarzeniu jakim jest Konkurs pod linkiem - 
https://www.facebook.com/events/297355484011319/  
d.1. Jeśli Uczestnik jest Korepetytorem, to winien: 

a) Wziąć udział w wydarzeniu, napisać kim jest i z jakiego przedmiotu udziela 
korepetycji;  

b) Opisz ciekawą lub zabawną historię, które przydarzyła Ci się w ciągu Twojej 
działalności korepetytorskiej; 

c) Użyć hashtag #DzieńKorepetytora 
d.2 Jeśli Uczestnik jest Uczniem/Studentem (korzystał z usług Korepetytora), to winien: 

a) Wziąć udział w wydarzeniu i napisać z jakiego przedmiotu pobierał korepetycje; 
b) Dodać życzenia/podziękowania na stronie wydarzenia dla korepetytora; 
c) Użyć hashtag #DzieńKorepetytora. Przy okazji może oznaczyć korepetytora w 

życzeniach.  
2. Posty i komentarze zamieszczone na stronie wydarzenia nie mogą zawierać treści 
wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Nie mogą również 
zawierać treści reklamujących działalność korepetytora w postaci odnośników do innych 
serwisów ogłoszeniowych niż e-korepetycje.net, mogących stanowić bezpośrednią 
konkurencję Organizatora. 
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 
Konkursie. 
4. Udział w Konkursie zakłada pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności 
przez każdego Uczestnika. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 
przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 
 

§ 4  
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA  

 
1. Pierwszego czerwca, jeden dzień po zakończeniu Konkursu, Organizator wyłoni 
zwycięzców konkursu. Wybór będzie subiektywny, według uznania i gustów Organizatora. 
1.1 Organizator wybierze 5 korepetytorów, którzy według gustów Organizatora najciekawiej 
opiszą historię, która przydarzyła się w ciągu działalności korepetytorskiej;  
Każdy zwycięzca otrzyma: 
a) usługę półrocznego wyróżnienia dla jednego swojego ogłoszenia w serwisie 
e-korepetycje.net – zgodnego z regulaminem serwisu e-korepetycje.net; 
b) usługę powiadomienia o ogłoszeniach uczniów w serwisie e-korepetycje.net; 
c) na Fanpage’u e-korepetycje.net zostanie opublikowana informacja o zwycięzcy wraz z 
zamieszczeniem linku do jego ogłoszenia w serwisie e-korepetycje.net. 
1.2. Organizator wybiera 3 najlepsze życzenia od uczniów dla Korepetytora.Każdy 
zwycięzca otrzyma:  
a) bon o wartości 50 zł do wykorzystania w salonach Empik; 
b) opublikuje na Fanpage’u e-korepetycje.net informację o zwycięzcy. 

https://www.facebook.com/events/297355484011319/


2. Ogłoszenie korepetytora w serwisie e-korepetycje.net zgłoszone przez zwycięzcę z pkt. 
1.1  do wyróżnienia musi być zgodne z regulaminem tego serwisu 
(http://www.e-korepetycje.net/regulamin) 
 
 
 

§ 5 
 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU  

 
1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminie 
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego 
opublikowania na Stronie konkursowej. 
 

§ 6  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody za pomocą 
wiadomości prywatnej przesłanej użytkownikowi za pośrednictwem serwisu Facebook, po 
zakończeniu Konkursu lub mailowo (dotyczy Korepetytorów, którzy nie posiadają profilu na 
Facebooku, ale mają profil w serwisie e-korepetycje.net). 
2. W celu rozstrzygnięcia Konkursu, nagrodzeni Uczestnicy są zobowiązani podać swoje 
dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: login do konta w serwisie 
e-korepetycje.net (w przypadku Korepetytora) lub imię i nazwisko oraz adres 
korespondencyjny (w przypadku Ucznia/Studenta). Uczestnik Konkursu, powiadomiony o 
wygranej, powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres 
korepetycjesocial@gmail.com. 
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 14 dni od momentu 
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki 
nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. 
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, będzie czuwał Organizator.  
 

§ 7 
 PYTANIA i KONTAKT  

 
1. Wszelkie pytania dot.Konkursu należy zgłaszać na adres korespondencyjny Organizatora 
z dopiskiem „Konkurs „#DzieńKorepetycje” na następujący adres: Infeo Marcin Marek 
Gryszko, ul. Czerwonego Kapturka, 3, Olsztyn lub w formie elektronicznej na następujący 
adres e-mail: korepetycjesocial@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz 
po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 
zakończenia.  
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 
dni. 

http://www.e-korepetycje.net/regulamin


§ 8 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie w chwili jego publikacji.  
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.e-korepetycje.net przez cały okres trwania 
Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie 
Organizatora.  
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 
Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień 
niniejszego Regulaminu Konkursu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  
5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 


