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REGULAMIN KONKURSU 
„iPAD za wynik” 

 
 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „iPAD za wynik” i jest zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Renoma Bartosz Rodzik, ul. Kremerowska 
15/2, 31-130 Kraków. 
3. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Kursów maturalnych oraz ósmoklasisty, 
organizowanych przez Centrum Edukacji Renoma,  
4. Uczestnikami Kursu są osoby, które podpisały umowę o kształcenie na wybranym kursie 
maturalnym lub ósmoklasisty.  
 
 
 

II WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu. 
2. W losowaniu Nagrody biorą udział Uczestnicy Kursu, którzy pobierali naukę na wybranym 
kursie do końca okresu jego trwania oraz w trakcie kursu nie odnotowano u nich opóźnień we 
wpłatach.   
3. Uczestnicy Kursów zobowiązani są do dostarczenia wyników uzyskanych na egzaminach do 
Sekretariatu Centrum Edukacji Renoma, ul. Kremerowska 15/2, Kraków lub skanem na adres 
mailowy m.kurc@szkolarenoma.pl najpóźniej do dwóch dni od dnia otrzymania wyniku.  
4. Za wynik uzyskany na maturze lub egzaminie ósmoklasisty rozumie się wynik z przedmiotu, 
z którego Uczestnik Kursu pobierał naukę w ramach kursów organizowanych przez Centrum 
Edukacji Renoma.  
5. Akceptując Regulamin, Uczestnik Kursu wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
publicznej na portalu Facebook oraz stronie internetowej szkoły, informacji o jego zwycięstwie, 
tj. imię oraz wynik uzyskany na maturze lub egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu, na którym 
pobierał naukę w Centrum Edukacji Renoma. 
6. W Konkursie bierze udział każdy Uczestnik Kursu, spełniający warunki określone w pkt. II. 
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IV ZASADY KONKURSU 

 
1. Centrum Edukacji RENOMA Bartosz Rodzik przyzna nagrodę rzeczową w postaci iPad Air 
w ilości trzech sztuk kolejno dla: 
    a) jednego Uczestnika Kursu z najwyższym uzyskanym wynikiem z matury na poziomie 
podstawowym, 
    b) jednego Uczestnika Kursu z najwyższym uzyskanym wynikiem z matury na poziomie 
rozszerzonym, 
    c) jednego Uczestnika Kursu z najwyższym uzyskanym wynikiem z egzaminu ósmoklasisty. 
2. Wyłonienie zwycięzców poprzedzi zebranie od Uczestników Kursów uzyskanych wyników 
z egzaminów.  
3. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się dnia 15 lipca 2022 roku.  
4. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik Kursu uzyska najwyższy wynik z egzaminu z 
przypisanej mu kategorii (pkt. 1 a, b, c), odbędzie się losowanie nagrody. 
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną. 
6. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody 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. 
7. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie, nastąpi wyłonienie nowego 
Zwycięzcy w odpowiedniej kategorii.  
8. 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.  


