
§ 1. Wprowadzenie 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu Od zera do chemicznego 
(super)bohatera. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest firma Naukowców Dwóch s.c., K.K. Wielkiego 53/3, 32-300 
Olkusz, NIP  6372211995,  
 
3. Konkurs trwa od 5.07.2022 do 11.08.2022 r. i może zostać zakończony przez 
Organizatora w dowolnym czasie jej trwania. 
 
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie 
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tej Ustawy. 
 
5. Zwycięzcy wybrani zostaną przez komisję stanowiącą zespół firmy Organizatora. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 
1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 
 
2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.  
 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwisy Facebook, 
Instagram i TikTok. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 
 
4. Celem Konkursu jest przekazanie Zwycięzcy upustu cenowego na rzecz kampanii 
promocyjnej mającej na celu przyciągnięcie większej rzeszy klientów. 
 
5. Terminologia obowiązująca w niniejszym Regulaminie: 
- Uczestnik - osoba biorąca udział w konkursie,  
- Zwycięzca - osoba wybrana przez Organizatora,  
- Organizator - firma Naukowców Dwóch s.c., K.K. Wielkiego 53/3, 32-300 Olkusz, 
NIP  6372211995,  
- Zadanie Konkursowe - określone w §4,  
- Nagroda - określona w § 8.  

 

§ 3. Zasady konkursu 
 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie, które w roku 2022 lub 

wcześniej uzyskały na maturze wynik max. 45% i chcą go poprawić.  
2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski. 

 

 

 

 



 

§ 4. Zadanie konkursowe  
 

 
1. Uczestnicy Konkursu mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 11.08.2022 r. w formie 

krótkich filmów trwających minimalnie 1 min i maksymalnie 2 min., a także 
komentarzy pod postem konkursowym przekonujących, dlaczego to właśnie oni 
powinni zdobyć nagrodę. 

2. Następnie Organizator wybierze 5 osób, z którymi przeprowadzi krótką rozmowę 
osobistą, na podstawie której wybierze dwie osoby - zwycięzców Konkursu. 
Pozostałe trzy trafiają na listę rezerwową. Do dnia 20.08.2022 r. zostaną ogłoszeni 
dwaj zwycięzcy. 

 

§ 5.Ogólne warunki uczestnictwa 
 

 
1. W Konkursie wyłonione zostaną dwie osoby, które są zdeterminowane i chętne do 

nauki. 
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest chęć i gotowość do prowadzenia kanału na 

Tiktoku stworzonego przez organizatora Konkursu  i relacjonowania na nim postępów 
w nauce. 

3. Organizator przewiduje przyznanie nagrody dwóch uczestnikom Akcji. 
4. Zwycięzca zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach (ewentualna 

nieobecność w zajęciach musi zostać uzasadniona i nastąpić za zgodą obu stron. 
Ewentualna tolerancja na nieobecności to 20%. 

 
§ 6. Szczegółowe warunki uczestnictwa 

 

 
1. Po ogłoszeniu zwycięzców, zobowiązani oni będą do nagrania krótkiego filmu 

(długość i forma do uzgodnienia) o sobie, a także napisania krótkiego tekstu o tym, w 
jaki sposób udało mu się zwyciężyć. Tekst umieszczony zostanie na stronie 
internetowej Organizatora www.naukowcowdwoch.pl.  

2. Kolejnymi etapami będzie aktywne uczestnictwo w kursie, który stanowi Nagrodę, a 
także prowadzenie konta na TikToku, na którym Zwycięzcy umieszczać będą relacje 
z tego, jak przebiega kurs (w okresie trwania kursu). Zwycięzcy zobowiązani są do 
działania na korzyść firmy Naukowców Dwóch, a ich działania będą miały charakter 
reklamy firmy. 

3. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do publikacji minimum dwóch filmów 
tygodniowo w serwisie TikTok (na koncie utworzonym na potrzeby Konkursu). 

4. Umieszczane przez zwycięzców filmy dotyczyć będą przebiegu ich nauki do matury, 
porad i relacji z tego, czego nauczyli się podczas kursu.  

5. Zwycięzcy zobowiązują się także do organizacji live’a z zajęć, na których uczestniczy 
w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu zareklamować markę (korzystanie z 
notatnika, długopisu firmowego itp). Uczestnik powinien dbać reklamę oferty firmy 
Naukowców Dwóch  i aktywnie uczestniczyć w rozmowach pod postami.  

6. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym 
zerwaniem współpracy. 

7. Zwycięzcy wyrażają zgodę na udział w akcjach promocyjnych z wykorzystaniem ich 
wizerunku. 

 

 

http://www.naukowcowdwoch.pl/


 

§ 7. Nagroda 
 

 
1. Nagrodą w konkursie jest zakup rocznego kurs maturalnego z chemii online 

prowadzonego przez Filipa Stanka z ramienia firmy Naukowców Dwóch w cenie 1 zł. 
2. Nagroda obejmuje roczne przygotowanie do matury w małej (dwuosobowej grupie) w 

formie lekcji online (35h) oraz dostęp do dodatkowych kursów online (50h) o łącznej 
wartości 8 500 w cenie 1 zł. 

3. Częstotliwość spotkań podczas uczestnictwie w kursie online to 1h (zajęcia w grupie 
dwuosobowej) + 2h Kurs maturalny online w tygodniu, od września do końca 
kwietnia. 

4. Zwycięzca otrzyma fakturę do zapłaty na kwotę 1 zł. 

 
§ 8. Reklamacje i skargi 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w siedzibie Organizatora lub w 
formie elektronicznej na adres: stanek.filip@naukowcowdwoch.pl 
 
2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, 
ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od daty otrzymania reklamacji.  
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych informuje, że na potrzeby przeprowadzenia Konkursu będzie przetwarzał 
dane osobowe Uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich 
poprawiania. 
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.naukowcowdwoch.pl.  
3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

http://www.naukowcowdwoch.pl/

