
 

 

Regulamin Konkursu „Nowoczesna Szkoła” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu „Nowoczesna Szkoła” (dalej: Konkurs) jest Nauczycielska Agencja 

Ubezpieczeniowa S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000093218, NIP: 5252100353, kapitał zakładowy: 

500 000 zł – wpłacony w całości (zwana dalej: NAU). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być Placówki oświatowe, którym udostępniona została 

aplikacja Dziennik Elektroniczny NAU (dalej: „Dziennik Elektroniczny”).   

 

Warunki uczestnictwa 

§ 2 

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. (Okres 

Konkursowy).  

 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 

1) testowanie w Placówkach oświatowych Dziennika Elektronicznego w Okresie 

Konkursowym,  

2) zgłaszanie w Okresie Konkursowym pomysłów na nowe funkcjonalności do Dziennika 

Elektronicznego lub modyfikacji już istniejących funkcjonalności w Dzienniku 

Elektronicznym, 

3) korzystanie przez Placówkę oświatową z Dziennika Elektronicznego w dacie ogłoszenia 

wyników Konkursu. Zgłoszenia należy dokonać w formie mailowej na adres: 

ekspert@edziennik.nau.pl  

2. W zgłoszeniu należy wskazać: 

1) opis proponowanej funkcjonalności lub modyfikacji już istniejącej funkcjonalności, 

2) uzasadnienie proponowanej funkcjonalności lub modyfikacji już istniejącej 

funkcjonalności, 

3) dane kontaktowe Placówki zgłaszającej, w tym adres e-mail, 

4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 

3. Za korzystanie przez Placówkę oświatową z Dziennika Elektronicznego w dacie ogłoszenia 

wyników Konkursu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 powyżej, uważa się również podjęcie 

przez Placówkę oświatową decyzji o wdrożeniu Dziennika Elektronicznego w Okresie 

Konkursowym oraz rozpoczęcie procesu wdrażania trwające w dacie ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

 

 wyniki i nagrody 

§ 4 

1. O wyborze Laureatów Konkursu decydować będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

NAU, zwana dalej: „Komisją” w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji - Prezes NAU,  

b) Członkowie Komisji – Specjalista ds. Współpracy z Jednostkami Terytorialnymi, Dyrektor 

Działu Marketingu),   
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2. Zadaniem Komisji jest przyznanie nagród zgodnie z Regulaminem. 

 

§ 5 

1. NAU przyzna nagrody oceniając zasadność i możliwość wprowadzenia do Dziennika 

Elektronicznego funkcjonalności zgłaszanych w Okresie Konkursowym.  

2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: 

I miejsce: sprzęt elektroniczny o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),  

II miejsce: sprzęt elektroniczny o wartości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),  

III miejsce: sprzęt elektroniczny o wartości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

§ 6 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 16 września 2016 r.  

2. Placówki oświatowe zostaną powiadomione e-mailowo o wynikach Konkursu.  

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie ustalonym z danym 

Laureatem, nie później niż w terminie do dnia 30 października 2016 r.  

 

Postanowienia Końcowe 

§ 7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa. 

3. Spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 

zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, ze. zm.). 

5. Regulamin Konkursu został zatwierdzony uchwałą Zarządu Nauczycielskiej Agencji 

Ubezpieczeniowej S.A. z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 


