
Konkurs dla Nauczycieli
“Wycieczka z klasą”

ORGANIZATOR:
ATAS Sp. z o. o.
05-410 Józefów, ul. Luksusowa 19
Biuro: Pl. Konstytucji 4/17, 00-552 Warszawa
tel. 882 356 188, e-mail: marketing@atas.pl

I. CELE KONKURSU
1. Promowanie różnych form integracji oraz reintegracji klasy, jako głównych

elementów odbudowujących relacje społeczne wśród młodzieży, szczególnie po
okresie nauczania zdalnego.

2. Promowanie wycieczek szkolnych jako istotnego czynnika
wychowawczo-edukacyjnego, rozwijającego wyobraźnię i wiedzę oraz budującego
pozytywne relacje między uczniami/uczniami a nauczycielem.

3. Podkreślenie autorytetu nauczyciela oraz jego ważnej roli wychowawczej
i edukacyjnej wśród młodego pokolenia.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
2. Konkurs kierowany jest do aktywnych nauczycieli szkół publicznych oraz

niepublicznych.
3. Konkurs prowadzony jest za pomocą wydarzenia na platformie Facebook oraz

poprzez formularz online.
4. Zadaniem uczestnika w konkursie jest zamieszczenie posta na dedykowanym

wydarzeniu. Post musi składać się z krótkiego opisu wycieczki szkolnej, która
wyjątkowo zintegrowała uczniów (co sprawiło, że klasa podczas wycieczki nawiązała
silną więź). Dodatkowo do posta należy dodać zdjęcie przedstawiające klasę bądź
element nawiązujący do konkretnej wycieczki szkolnej, która odbyła się na
przestrzeni ostatnich dwóch lat (licząc od 1 września 2020 r. do 10.11.2022 r.)
Kolejno uczestnik winien zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego.

III. TERMIN KONKURSU
1. Konkurs trwa od 05.09.2022 r. do 10.11.2022 r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: 14 listopada 2022 roku.

IV. SPOSÓB OCENY
1. Pierwszy zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony poprzez ocenę pozostałych

uczestników platformy Facebook. Post, który uzyska najwięcej polubień, otrzyma
pierwszą nagrodę główną.

2. Drugi zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury wybrane przez organizatora - ATAS.
Jury składać się będzie z wybranych pracowników ATAS.

https://www.facebook.com/events/400932711987750
https://www.facebook.com/events/400932711987750
https://wycieczkiszkolne.atas.pl/pl/konkurs-dla-nauczycieli


V. NAGRODA:
1. Wyłonionych zostanie dwóch laureatów, którzy otrzymają nagrodę główną.
2. Nagrodą główną w konkursie jest dostęp do pakietu szkoleń online i publikacji

zawartych w pakiecie “Edu 360°”.
3. Dostęp do platformy e-learningowej zostanie przyznany na okres 12 miesięcy.

VI. REGULAMIN KONKURSU

§ I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wycieczka z klasą” (dalej „Konkurs”) jest ATAS sp.
z o.o., z siedzibą i adresem w Józefowie, 05-410 Józefów, Luksusowa 19 (dalej
„Organizator”).

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu rozpoczyna się dnia 5 września 2022 r.

i kończy dnia 10 listopada 2022 r.
5. Wyniki zostaną ogłoszone - 14  listopada 2022 r.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy aktywny zawodowo Nauczyciel, który posiada
konto na platformie Facebook.

2. Zadaniem uczestnika jest opisanie wycieczki szkolnej, podczas której uczniowie nawiązali
szczególną więź (zintegrowali się). Swój opis należy zamieścić na konkursowym wydarzeniu
(https://www.facebook.com/events/400932711987750) w formie krótkiego posta wraz ze
zdjęciem. Zamieszczone zdjęcie może prezentować wspólne ujęcie z uczniami albo pewne
elementy opisywanej wycieczki szkolnej.

3. Swój udział należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym
https://wycieczkiszkolne.atas.pl/pl/konkurs-dla-nauczycieli, oraz podać w nim niezbędne
dane (Imię i Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, województwo).

4. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia składające się z 3 elementu: opisu wycieczki
szkolnej, zdjęcia oraz przesłanego formularza zgłoszeniowego.

5. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na udostępnianie opisu konkursowego
wraz ze zdjęciem, przez Organizatora w jego social mediach oraz na stronach internetowych
(np. wycieczkiszkolne.atas.pl).

6. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i dopiero po tym uprawniony jest do zgłoszenia swojego uczestnictwa
w konkursie.

§ III. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przyzna 2 nagrody główne.
2. Nagrodą główną jest roczny dostęp do pakietu szkoleń online “Edu 360°” organizowanych

przez www.aktywnynauczyciel.pl.
3. Pierwszą nagrodę główną otrzyma zgłoszenie, które uzyska najwięcej polubień pod postem

konkursowym na dedykowanym wydarzeniu.
4. Drugą nagrodę główną otrzyma post wyłoniony przez jury ATAS.

https://edu.aktywnynauczyciel.pl/edu360
https://www.facebook.com/events/400932711987750
https://wycieczkiszkolne.atas.pl/pl/konkurs-dla-nauczycieli
https://edu.aktywnynauczyciel.pl/edu360


5. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda w Konkursie, zostanie o tym poinformowany
drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo informacje o wynikach
konkursu zostaną zamieszczone na wydarzeniu “Konkurs dla Nauczycieli
“Wycieczka z klasą” oraz na stronie Organizatora (wycieczkiszkolne.atas.pl)

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną.

§ IV. Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) Organizator informuje, że:

1. administratorem danych osobowych jest Atas Sp. z o.o. (ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów);
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Atas Sp. z o.o. jest możliwy pod numerem tel.

22 628 41 06 lub adresem mailowym iod@atas.pl;
3. Atas Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników, którzy za pośrednictwem

Serwisu Facebook będą brali udział w konkursie;
4. dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia

Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;

5. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
zawartym w niniejszym Regulaminie;

6. Uczestnik biorący udział w konkursie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb udziału
i rozstrzygnięcia konkursu.

§ IV. Postanowienia końcowe

1. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą pomiędzy Stronami
wskutek realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania niekompletnych,
nieprawidłowych, błędnych lub fałszywych danych przez Uczestnika, w szczególności za
wynikającą z tego niemożliwość wydania Nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku
powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.

4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie
w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie
informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej wycieczkiszkolne.atas.pl

https://wycieczkiszkolne.atas.pl/
mailto:iod@atas.pl


6. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy kierować bezpośrednio do Organizatora
na adres e-mail: marketing@atas.pl lub adres: ATAS Sp. z o.o., Pl. Konstytucji 4/17, 00-552
Warszawa

7. Wszelkie spory związane z Konkursem podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla
siedziby Organizatora.


