REGULAMIN
Programu Szkolniak dla szkół i placówek oświatowo-kulturalnych

Warunki ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Szkolniak organizowanym
przez Akademicki Związek Sportowy Politechniki Warszawskiej SA., z siedzibą
w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000243759,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się
nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP:5262883859 oraz numerem REGON:
140250122 (zwaną dalej Organizatorem).
2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Program Szkolniak jest skierowany do młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjum
oraz liceum. Celem programu jest rywalizacja w oparciu o współpracę
z zespołem siatkarzy ONICO Warszawa. Punkty będą przyznawane za udział w meczu, zakup
gadżetów, zakup artykułów spożywczych oraz za akcje społeczne, które w rywalizacji będą
nazywane Jokerami.
Punktacja
1. W zależności od udziału w poszczególnych wydarzeniach można zdobyć następującą liczbę
punktów:
 za udział w meczu:
a) PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów, LOTOS
Trefl Gdańsk – 2 pkt.
b) Cuprum Lubin, Cerrad Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel, Indykpol AZS Olsztyn,
BBTS Bielsko Biała, Aluron Virtu Warta Zawiercie, Effector Kielce, MKS Będzin,
Espadon Szczecin, GKS Katowice, Łuczniczka Bydgoszcz – 4 pkt.
 za zakup gadżetu na meczu za minimum 5 zł
a) PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów, LOTOS
Trefl Gdańsk – 1 pkt.
b) Cuprum Lubin, Cerrad Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel, Indykpol AZS Olsztyn,
BBTS Bielsko Biała, Aluron Virtu Warta Zawiercie, Effector Kielce, MKS Będzin,
Espadon Szczecin, GKS Katowice, Łuczniczka Bydgoszcz – 2 pkt.
 za zakup artykułów spożywczych za minimum 5 zł
a) PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów, LOTOS
Trefl Gdańsk – 1 pkt.

b) Cuprum Lubin, Cerrad Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel, Indykpol AZS Olsztyn,
BBTS Bielsko Biała, Aluron Virtu Warta Zawiercie, Effector Kielce, MKS Będzin,
Espadon Szczecin, GKS Katowice, Łuczniczka Bydgoszcz – 2 pkt.
2. Jokery są przyznawane za udział w następujących akcjach społecznych:
a) Akcja społeczna na rzecz zwierząt – zbieranie karmy lub pomoc w schronisku
– 8 pkt.
b) Akcja społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc w ośrodku lub osobom
indywidualnym – 8 pkt.
c) Akcja społeczna na rzecz osób starszych – młodzi seniorom – zorganizowanie dla osób
starszych spotkania wraz z elementami występów artystycznych lub sportowych – 8 pkt.
3. Potwierdzenie udziału w akcji społecznej jest przedstawienie listu referencyjnego z instytucji,
w której szkoła przeprowadzała akcję społeczną.
4. Za udział w poszczególnych meczach i inne aktywności można otrzymać łącznie 128 punktów,
w tym 52 punkty za udział w meczach, 52 punkty za zakup gadżetów i 24 punkty
za przeprowadzenie akcji społecznych.

Kategorie
1. W ramach Programu Szkolniak można zdobywać punkty w następujących kategoriach:
a) Uczeń/Uczennica – zbiera punkty za udział w meczach i jokery;
b) Klasa – suma punktów uczniów zgłoszonych z danej klasy;
c) Szkoła – suma punktów klas zgłoszonych z danej szkoły;
d) Nauczyciel- suma punktów uczniów (tylko punkty za udział w meczu);
e) Dyrektor – suma punktów szkoły (tylko punkty za udział w meczu).

Nagrody
1. Za udział w programie Szkolniak przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:
 Uczeń/Uczennica:
a) 1. miejsce – laptop – pozostali talon na 50 zł do wykorzystania w sklepie z gadżetami;
b) 2. miejsce – konsola gier – pozostali talon na 30 zł do wykorzystania w sklepie
z gadżetami;
c) 3. miejsce – rower – pozostali talon na 15 zł do wykorzystania w sklepie z gadżetami;
d) 4. miejsce – oficjalna piłka z podpisami zawodników – pozostali talon na 10 zł
do wykorzystania w sklepie z gadżetami;
e) 5. miejsce – oficjalna koszulka z podpisami zawodników – oficjalna koszulka
z podpisami zawodników – pozostali talon na 5 zł do sklepu kibica;



Klasa:
a) 1. miejsce – wyjazd na zieloną szkołę na 5 dni;
b) 2. miejsce – wyjazd na mecz Ligi Światowej;
c) 3. miejsce – wyjście do kina z zespołem siatkarzy wraz z kolacją;
d) 4. miejsce – kolacja z zespołem siatkarzy;
e) 5. miejsce – trening z zespołem siatkarzy.
 Szkoła:
a) 1. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 20.000 zł;
b) 2. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 10.000 zł;
c) 3. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 5.000 zł;
d) 4. miejsce – 6000 puszek oranżady KOMODO;
e) 5. miejsce – talon na sprzęt sportowy – 1.000 zł;
 Dyrektor:
a) 1. miejsce – kursy językowe całoroczne w liczbie 140 godzin dla 2 osób;
b) 2. miejsce – kurs językowy całoroczny w liczbie 140 godzin dla 1 osoby;
c) 3. miejsce – kurs doskonalący;
d) 4. miejsce – Toyota na weekend;
 Nauczyciel
a) 1. miejsce – kursy językowe całoroczne w liczbie 140 godzin dla 2 osób,
b) 2. miejsce – kurs językowy całoroczny w liczbie 140 godzin dla 1 osoby,
c) 3. miejsce – kurs doskonalący,
d) 4. miejsce – Toyota na weekend.
2. W przypadku jednakowej liczby punktów w danej kategorii na poszczególnych miejscach
będzie przeprowadzony test wiedzy o dyscyplinie piłka siatkowa.
Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników programu otrzyma kartę, za pomocą której naliczane będą punkty
za poszczególne aktywności.
2. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę na warunki Programu określone
w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów
niniejszego Programu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, w tym związanej
z przekazaniem nagrody.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa i/lub numer szkoły i klasa, do której uczęszcza
Uczestnik, numer telefonu lub numer telefonu opiekuna grupy, adres e‐mail lub adres e-mail
opiekuna grupy.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
z późn. zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy
Kodeksu Cywilnego bądź odpowiednie zapisy ogólnego Regulaminu sprzedaży biletów
i karnetów na sezon rozgrywkowy 2016/2017 przez AZS Politechniki Warszawskiej SA.

