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ZASADY UCZESTNICTWA W LETNIEJ SZKOLE JUNIOR MEDIA 2016 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i organizacji Letniej Szkoły Junior Media zwaną dalej: 

„Letnią Szkołą”, organizowanej przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 

Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z 

kapitałem zakładowym 42.000.000 zł, NIP: 522-01-03-609 zwana dalej łącznie „Organizatorem”.  

2. Letnia Szkoła to cykl warsztatów dziennikarskich, w których mogą wziąć udział najbardziej aktywne zespoły 

szkolne, które zdobyły największą liczbę punktów w rankingu #juniorlab, opublikowanym w serwisie 

www.juniormedia.pl. 

3. Letnia Szkoła odbędzie się w dniach: 10-15 lipca 2016 roku w Uzdrowisku Termalnym Uniejów (ul. Zamkowa 

3/5, 99-210 Uniejów). 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Letniej Szkole 

1. Każda ze Szkół, która znalazła się w pierwszej dziesiątce (I-X miejsce) rankingu #juniorlab, może wydelegować 

do udziału w Letniej Szkole kilkuosobowy zespół, przyjmując następujące zasady: 

I miejsce – opiekun + 6 dzieci 

II miejsce – opiekun + 5 dzieci 

III miejsce – opiekun + 5 dzieci 

IV miejsce – opiekun + 4 dzieci 

V miejsce – opiekun + 3 dzieci 

VI miejsce – opiekun + 3 dzieci 

VII miejsce – opiekun + 3 dzieci 

VIII miejsce – opiekun + 3 dzieci 

IX miejsce – opiekun + 3 dzieci 

X miejsce – opiekun + 3 dzieci, 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Letniej Szkole jest dostarczenie Organizatorowi do dnia 30.06.2016 listy osób 

wydelegowanych przez Szkołę oraz podpisanych przez przedstawicieli ustawowych poszczególnych 

Uczestników zgody na wzięcie udziału w Letniej Szkole. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 
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3. Dojazd do obiektu w którym odbywać się będzie Letnia Szkoła i powrót w wyznaczone miejsce gwarantuje 

Organizator.  

4. Wyjazd nastąpi z wyznaczonego przez Organizatora miejsca do którego Uczestnicy wraz z opiekunami muszę 

dojechać sami na swój koszt. Dokładny adres miejsca i godzinę wyjazdu Organizator przekaże drogą mailową i 

telefoniczną. Po zakończeniu Letniej Szkoły Organizator zobowiązuje się dowieźć Uczestników w miejsce 

wyjazdu.  

5. Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz dodatkowymi 

wyjazdami Uczestników zaplanowanymi przez Organizatora. Ponadto Organizator pokrywa koszty korzystania 

z kompleksu termalno-basenowego Termy Uniejów oraz z sal konferencyjnych w ustalonych przez 

Organizatora terminach.  

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Letniej Szkole 

1. Każdy Uczestnik Letniej Szkoły zobowiązany jest do punktualnego przybycia na miejsce wyjazdu wyznaczone 

przez Organizatora i stosowania się do poleceń osób działających w imieniu Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Letniej Szkoły w następujących przypadkach: 

a) gdy swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywny przebieg warsztatów i innych spotkań w 

ramach Letniej Szkoły, 

b) gdy jego zachowanie narusza dobro osobiste i godność innych osób, 

c) jeśli jego zachowanie stanowić może zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób 

przebywających na terenie Letniej Szkoły, 

d) gdy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, 

e) dokonuje dewastacji pomieszczeń, w której odbywa się Letnia Szkoła lub własności innych osób, 

f) gdy dokona zaboru mienia Organizatora lub innych osób. 

4. W przypadkach wskazanych w pkt 2 powyżej rodzic/opiekun prawny Uczestnika powiadomiony o tym fakcie 

przez przedstawiciela Organizatora zobowiązany jest odebrać Uczestnika na własny koszt.  

5. Na terenie Letniej Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. 
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§ 4 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w związku z organizacją Letniej 

Szkoły jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi 

uczestnictwo w Letniej Szkole. 

3. Uczestnicy Zajęć lub ich przedstawiciele ustawowi, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu organizacji i realizacji Letniej Szkoły zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

4. Dane osobowe Uczestników Letniej Szkoły będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, 

wyłącznie w związku organizacją Letniej Szkoły, w tym wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Każdy Uczestnik (samodzielnie lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy) ma prawo wglądu do swoich 

danych i ich poprawiania. W tym celu powinien zgłosić pisemny wniosek na adres Administratora danych. 

6. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na sporządzenie przez pracowników Organizatora 

lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu Letniej Szkoły. 

7. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem, wizerunku Uczestnika 

przedstawionego na zdjęciach lub filmach, o których mowa powyżej, w tym w szczególności na zamieszczanie 

wizerunku Uczestnika w prasie (w tym także w wydaniach internetowych), telewizji interaktywnej, na 

stronach internetowych czy też na publiczne udostępnianie wizerunku w siedzibie Organizatora (np. w formie 

wystawy zdjęć lub projekcji filmów), itp.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach związanych z Letnią Szkołą należy kontaktować się z Organizatorem pod następującym adresem 

e-mail: kontakt@juniormedia.pl.  

2. Przedstawicielami Organizatora są: Aleksandra Kowalewska, koordynator projektu Junior Media, 

aleksandra.kowalewska@polskapress.pl 

3. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego dokumentu wyjaśnia Organizator Letniej Szkoły.  
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