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REGULAMIN KONKURSU 
„ZGARNIJ iPADA” 

 
 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zgarnij iPada” i jest zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Renoma Bartosz Rodzik, ul. Kremerowska 
15/2, 31-130 Kraków. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach  8 marca – 31 marca 2021r.   
4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis 
Facebook ani z nim związana. 
5. Za aktywnego Słuchacza rozumie się osobę, która dokonała kompletnego zapisu do szkoły, 
tj. złożyła komplet dokumentów (kwestionariusz, podanie, świadectwo szkolne, zaświadczenie 
lekarskie) oraz w każdym miesiącu (marzec-czerwiec 2021) uzyskała min. 50% obecności na 
zajęciach, potwierdzonych własnoręcznie czytelnym podpisem na listach obecności.  
 
 

II UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikami Konkursu są: 
 

1.1 Aktywni Słuchacze, pobierający naukę w Niepublicznej Medycznej Szkole Policealnej 
RENOMA w Krakowie, Niepublicznej Szkole Policealnej RENOMA w Krakowie oraz 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych RENOMA w Krakowie, którzy: 

      a) przed 8 marca 2021 r. dokonali kompletnego wpisu do szkoły,  
      b) nie skorzystali z prawa do rezygnacji z nauki w ww. szkole oraz pozostają aktywnymi 
Słuchaczami od dnia zapisu aż do dnia ogłoszenia zwycięzcy, tj. do 30 czerwca 2021 roku, 
      c) polecili zapis do szkoły innej osobie, która dokonała kompletnego zapisu do szkoły 
między 8 marca 2021 a 31 marca 2021, 
      d) udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na 
Facebookowym Fanpage Centrum Edukacji Renoma, 
      e) udostępnili post konkursowy. 
    
      1.2. Osoby, zapisane do szkoły między 8 marca 2021 a 31 marca 2021 roku, którzy: 
      a) dokonali kompletnego wpisu do szkoły,  
      b) nie skorzystali z prawa do rezygnacji z nauki w ww. szkole oraz pozostają aktywnymi 
Słuchaczami od dnia zapisu aż do dnia ogłoszenia zwycięzcy, tj. do 30 czerwca 2021 roku, 
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      c) udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na 
Facebookowym Fanpage Centrum Edukacji Renoma, 
      d) udostępnili post konkursowy.  
 
 

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu. 
2. Akceptując Regulamin, Słuchacz wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej na 
portalu Facebook oraz stronie internetowej szkoły, informacji o jego zwycięstwie, tj. imię oraz 
kierunek kształcenia oraz na publikację wizerunku w postaci zdjęcia z nagrodą główną.  
3. W Konkursie bierze udział każdy Słuchacz spełniający warunki określone w pkt. II. 
 

 
IV ZASADY KONKURSU 

 
1. Centrum Edukacji RENOMA Bartosz Rodzik przyzna nagrodę rzeczową w postaci iPad Air 
w ilości jednej sztuki. 
2. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się dnia 1 lipca 2021 roku.  
3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną. 
4. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę osobiście w sekretariacie szkoły, ul. Kremerowska 
15/2, 31-130 Kraków w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania informacji o 
wygranej. Odbiór nagrody możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody. 
5. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę we wskazanym terminie, nastąpi 
wyłonienie nowego Zwycięzcy.   
6. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.  
 
 
 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  


