Regulamin konkursu „Mistrzowie Matlandii”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod tytułem „Mistrzowie Matlandii” (zwanego dalej „Konkursem”) jest
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), al. Grunwaldzka 411, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000537551,
posiadająca NIP: 584-10-00-656 oraz REGON: 190409115, będąca właścicielem serwisu internetowego
Matlandia, który jest dostępny pod adresem www.matlandia.gwo.pl („Matlandia”), zwana dalej:
„Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest jedynym dokumentem, który określa prawa
i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.
4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540),
w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§2
Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych klas, które w czasie trwania Konkursu osiągną
najwyższe wyniki z rozwiązanych zadań znajdujących się w Matlandii 4, 5 lub 7.
2. Rozpoczęcie Konkursu przypada na dzień 1.11.2017 r., a jego zakończenie nastąpi 31.05.2018 r.
o godzinie 23:59.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) zakupić roczny dostęp (pakiet) nauczycielski lub szkolny do programu Matlandia dla nauczyciela oraz
uczniów klas 4, 5 lub 7,
b) pobrać ze strony konkursowej www.mistrzowie-matlandii.gwo.pl logo Konkursu i umieścić je
w widocznym miejscu na stronie internetowej swojej szkoły,
c) podzielić uczniów na klasy w e-GWO dziennikach do Matlandii 4, 5 lub 7 – w ten sam sposób, w jaki
są oni podzieleni w szkole,
c) zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań znajdujących się w Matlandii 4, 5 lub 7.

§3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakupienie płatnego rocznego dostępu do programu Matlandia
4, 5 lub 7 w formie pakietu nauczycielskiego lub pakietu szkolnego.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora.
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3. Uczestnikiem Konkursu może być nauczyciel wraz z klasą wykonującą zadania w programie
Matlandia 4, 5 lub 7, liczącą co najmniej 10 uczniów. Udział w Konkursie jest równoznaczny
z oświadczeniem przez nauczyciela, że poinformował on szkołę, w której uczy, o warunkach Konkursu
i że uzyskał zgodę szkoły na wzięcie w nim udziału. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niepoinformowanie szkoły o wyżej wymienionych kwestiach.
4. Jeden nauczyciel może wziąć udział w Konkursie z nieograniczoną liczbą klas – wówczas każda z klas
prowadzonych przez tego nauczyciela będzie na potrzeby realizacji Konkursu traktowana wraz
z nauczycielem jako odrębny Uczestnik Konkursu. Każda z klas prowadzonych przez danego nauczyciela
musi zostać odpowiednio nazwana w e-GWO dzienniku dołączonym do zakupionego programu, aby
było możliwe ich odróżnienie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Jeżeli w trakcie Konkursu doszło do zmiany nauczyciela prowadzącego daną klasę wykonującą
zadania w Matlandii 4, 5 lub 7, nie ma to wpływu na przebieg Konkursu. Najistotniejszą kwestią
w niniejszym Konkursie jest uzyskanie najwyższych wyników przez uczniów danej klasy, a nie to, przez
kogo dana klasa jest prowadzona.
7. Beneficjentem niniejszego Konkursu, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest szkoła, do której
należy zwycięska klasa.
8. Organizator ma prawo wykluczenia z konkursu Uczestników, co do których zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że wyniki były wprowadzane do Matlandii w sposób nieuczciwy lub niesamodzielny (np.
jeżeli uczniowie ściągali od siebie nawzajem lub otrzymywali prawidłowe odpowiedzi od nauczyciela),
albo w inny sposób naruszający regulamin aplikacji Matlandia.

§4
Nagroda Konkursowa
1. Organizator przewidział następujące nagrody dla trzech zwycięzców konkursu, ufundowane przez
Organizatora:
a) nagrodę w postaci kwoty 1000 zł (1 tysiąc złotych) netto na rzecz szkoły, do której należy zwycięska
klasa prowadzona przez Uczestnika, do wykorzystania na potrzeby edukacyjne zwycięskiej klasy,
b) puchar i dyplom dla zwycięskiej klasy, a także dyplom dla nauczyciela prowadzącego zwycięską klasę.
2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani wymiana na jakąkolwiek inną nagrodę.
3. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora związanych
z Konkursem.
4. Wszelkie ewentualne opłaty i obowiązki podatkowe (w tym obowiązek odprowadzenia podatku
dochodowego) związane z przyznaniem i odbiorem nagrody pieniężnej nie będą spoczywały na
Organizatorze, lecz będą obciążały beneficjenta nagrody pieniężnej (szkołę).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej.
6. Każdy Uczestnik, który wygrał Konkurs i otrzymał nagrodę, jest zobowiązany do przesłania na adres
e-mail Organizatora (matlandia@gwo.pl) informacji o sposobie wykorzystania nagrody pieniężnej
(sprawozdania, reportażu, fotorelacji itp.) do dnia 30.09.2018 r.
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§5
Zasady wyłaniania Zwycięzcy oraz rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzców Konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora. Kryterium
przyznania nagrody jest osiągnięcie przez klasy w czasie trwania Konkursu największej mediany
punktów z rozwiązanych zadań z Matlandii 4, 5 lub 7. W wypadku uzyskania takiego samego wyniku
przez kilka klas, Komisja Konkursowa wybierze klasy, które zdobyły więcej złotych medali.
2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców nagrody głównej.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mistrzowie-matlandii.gwo.pl
dniu 6.06.2018 r., do godziny 23:59.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na
adres nauczyciela wskazany przy rejestracji w programie Matlandia.
5. Po otrzymaniu wiadomości wskazanej w ust. 4 powyżej, w celu odebrania nagrody konieczne będzie
wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail z adresu podanego przez nauczyciela przy rejestracji
w programie Matlandia, w której to wiadomości nauczyciel wskaże Organizatorowi dane adresowe,
które umożliwią przekazanie nagród, a także wskaże numer konta szkoły Uczestnika (nauczyciela
i zwycięskiej klasy) oraz dane kontaktowe do dyrekcji szkoły, z którą zostanie uzgodnione przekazanie
nagrody. Przekazanie wyżej wymienionych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród i w celach marketingowych związanych
z promocją Konkursu.
6. Dla przekazania nagrody pieniężnej niezbędna jest zgoda szkoły, w której uczy zwycięska klasa pod
nadzorem nauczyciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgody szkoły, w której uczy
się zwycięska klasa pod nadzorem nauczyciela, na przekazanie szkole nagrody pieniężnej. W przypadku
braku takiej zgody nagroda pieniężna przepadnie.

§6
Uwagi Dodatkowe
1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres e-mail matlandia@gwo.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać „Mistrzowie Matlandii”.
2. Wszelkie zapytania powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę oraz dokładny opis
kwestii wymagającej wyjaśnienia.
3. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w celu
zwiększenia puli nagród.
5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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