
REGULAMIN AKADEMII JANTARA ÓSMOKLASISTY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany niniejszym regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „AKADEMIA JANTARA ÓSMOKLASISTY
(dalej: „AKADEMIA”).

2. Organizatorem Akademii jest Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku, ul. Koszalińska 9, 76-200, Słupsk  (dalej
„Organizator”).

3. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: www.ch-jantar.pl.
4. Akademia jest projektem dedykowanym uczniom klas 8 szkół podstawowych, a jej celem jest pomoc uczniom w

przygotowaniach do egzaminów 8-klasisty.

§ 2 UCZESTNICY

1. Udział w Akademii jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Akademii (dalej: „Uczestnik”)  może być osoba fizyczna, która łącznie:

- jest uczniem 8 klasy szkoły podstawowej,
- posiada legitymację szkolną.

§ 3 ZASADY AKADEMII

1. Akademia rozpoczyna się w dniu 18.02.2023 roku i trwa do 20.05.2023 r. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 14:00 do
18:00 w Centrum Handlowym Jantar przy ulicy Szczecińskiej 58, 76-200, Słupsk.

2. W ramach Akademii zostaną poprowadzone zajęcia z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
3. Uczestnicy Akademii podczas swoich pierwszych zajęć dostają karty uczestnictwa (dalej: „Paszport”).
4. Paszport jest ważny tylko wraz z legitymacją szkolną.
5. Po każdych zajęciach Uczestnik Akademii uprawniony jest do odbioru pieczątki, która potwierdza jego obecność na zajęciach

Akademii

§ 4 NAGRODA ZA UDZIAŁ W AKADEMII

1. Organizator przewidział nagrody w postaci Karty Podarunkowej CH Jantar na kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) (dalej:
„Nagroda”) za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademię. Fundatorem niniejszych nagród jest REI Poland
Jantar sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

2. Liczba Nagród jest ograniczona do 5 sztuk.
3. Nagroda zostanie przekazana 20.05.2023 r. po zakończeniu ostatnich zajęć organizowanych w ramach Akademii.
4. Nagroda zostanie przekazana według następujących zasad:

-pod uwagę będą wzięci Ci Uczestnicy, którzy 20.05.2023 złożą Wniosek o Przyznanie Nagrody (zał. 1),
-w pierwszej kolejności Nagroda zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy wzięli udział we wszystkich zajęciach
zorganizowanych przez Akademię,
-w drugiej kolejności Nagroda zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy wzięli udział w największej ilości zajęć
zorganizowanych przez Akademię z zastrzeżeniem, że liczba zdobytych pieczątek przez Uczestnika nie może być  mniejsza niż 7
(słownie: siedem),

5. Uczestnik Akademii może odebrać nagrodę jedynie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Odbiór Nagrody może odbyć się do 30.06.2023 r. w Infopunkcie CH Jantar przy ulicy Szczecińskiej 58, 76-200, Słupsk.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Akademii oraz przyznania Nagrody mogą być zgłaszane w czasie ich trwania oraz
w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia na adres email: info@ch-jantar.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§6 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH

1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Prowadzącego wyposażenia sali na której odbywają się zajęcia
poza nią.

2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca
zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.

http://www.ch-jantar.pl


3. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach, w których będą
odbywały się zajęcia i nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych,
porządkowych i bezpieczeństwa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na
skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

6. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń Prowadzącego.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w trakcie sporządzania protokołu odbioru Nagród Głównych oraz w trakcie
postępowania reklamacyjnego jest Zleceniodawca, tj. REI Poland Jantar sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59,
00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602768, NIP: 525-264-58-97, REGON:
363610817.

2. Współadministratorem danych osobowych jest spółka CBRE Global Investors Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123835, NIP: 526-250-47-21,
REGON: 017188128 (dalej „Współadministrator”).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do, przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Akademii,
odebrania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i
doradczych, z których Administrator korzysta w związku z organizacją Promocji, tj. firmie marketingowej i ochroniarskiej,
kancelariom prawnym i podatkowym, zarządcy Centrum, firmom kurierskim i pocztowym.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akademią nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.

6. Z uwagi na to, iż Administrator i Współadministrator są częścią zagranicznej grupy kapitałowej, dane osobowe Uczestników
mogą być przekazywane poza obszar EOG. Udostępnienie danych osobowych nastąpi na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki oraz Wielkiej Brytanii a Administrator i Współadministrator stosują odpowiednie zabezpieczenia w celu ich ochrony.

7. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.
Uprawnienia te Uczestnik może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub
na adres e-mail: daneosobowe@ch-jantar.pl. Ponadto, Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z
obowiązującymi przepisami.

8. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na
stronie: http://ch-jantar.pl/polityka-prywatnosci/ oraz stacjonarnie w Punkcie Informacyjnym Centrum na poziomie 0.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ch-jantar.pl.
2. Biorąc udział w Akademii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akademii.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w czasie trwania Akademii.
5. Uczestnictwa w Akademii, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie

można przenosić na inne osoby.
6. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych,

podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z
uczestnictwem w Akademii upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akademii oraz powoduje utratę prawa do
Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY - AKADEMIA JANTARA
ÓSMOKLASISTY

Imię i nazwisko ucznia:

Numer legitymacji:

Ilość zdobytych pieczątek:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:

Podpis opiekuna prawnego:


