REGULAMIN KONKURSU
„Kreatywna wizja. Przekonaj nas do swojej koncepcji”
PREAMBUŁA
Konkurs ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i pomysłowości uczestników,
- pogłębianie wiedzy z zakresu konstrukcji, wyobrażenia przestrzennego, myślenia technicznego,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, analizy oraz wykorzystania informacji z różnych
źródeł,
- zdobywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, w tym
posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, posługiwanie się komputerem i podstawowymi
urządzeniami cyfrowymi, przetwarzanie informacji,
- zachęcenie uczestników do ekspresji artystycznej, wyrażania swoich pomysłów w formie przestrzennej.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Niepubliczna
Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą 44-240 Żory, ul. Centralna 35/1.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a) Uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6-14 lat, które biorą
udział w konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.
d) Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający w szczególności dane
uczestników takie jak: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna
prawnego, adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, oraz telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna
prawnego.
e) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę stworzoną z dowolnych klocków i przekazaną do
organizatora w formie dokumentacji zdjęciowej.
f) Opiekunie akcji – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, sprawującą opiekę nad Uczestnikiem. Opiekun akcji zgłasza do Konkursu Pracę konkursową
przygotowaną przez Uczestnika. Opiekun akcji jest osobą kontaktową dla Organizatora i współpracuje przy
realizacji zadania konkursowego oraz pełni nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem
4. Każdy Uczestnik przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest zapoznać się z
postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu
równoznaczne jest z pełną i świadomą jego akceptacją.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne.

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie pracy konkursowej wraz z formularzem konkursu
i podpisanym oświadczeniem konkursowym.
2. Praca:
a) musi być wykonana na temat: „Kreatywna wizja. Przekonaj nas do swojej koncepcji”
b) musi zostać wykonana z dowolnych klocków,
c) nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
d) musi zostać wykonana przez uczestnika
e) musi zostać nadesłana do 7 czerwca 2020 r.: na adres mailowy: info@akademiazory.pl
z dopiskiem w temacie: KONKURS

5. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom.
6. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik potwierdza posiadanie zgody Opiekuna akcji i Rodziców na
przetwarzanie zawartych w Formularzu danych osobowych, w zakresie oraz w celu, o którym mowa w § 6
Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z Konkursu
pracy, która:
a) Nie spełnia wymagań określonych powyżej.
b) Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa własności
przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich.
c) Narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera treści uznane za
obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite.

§3
ZASADY USTALANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez powołaną przez Organizatora
komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wskaże po jednej najwyżej ocenionej pracy w każdej z
kategorii wiekowych.
3. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców do 12 czerwca 2020 roku.
3. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) kreatywność, pomysłowość i jakość wykonania,
c) umiejętność uzasadnienia koncepcji stworzonej pracy.
5. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora:
www.akademiazory.pl
Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną także poinformowani o tym fakcie za pomocą
poczty elektronicznej.

§4
NAGRODY
1. Nagrodę główną stanowi semestr dostępnych w ofercie na rok szkolny 2020/21 zajęć prowadzonych
przez Akademię Nauki i Rozwoju w formie stacjonarnej lub on-line dla każdej kategorii – młodsza od 6 do
10 lat oraz starszej od 11 do 14 lat.
2. Zajęcia odbędą się od września 2020r. stacjonarnie w siedzibie Akademii Nauki i Rozwoju w Żorach, ul.
Centralna 35/1, bądź w formie on-line. Semestr zajęć kończy się z upływem 31 stycznia 2021r.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani zamianie na inne produkty.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej ilości nagród niż uwzględnione w
§ 3 niniejszego Regulaminu.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że:
a) Posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła.
b) Zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona Praca konkursowa nie narusza osobistych ani majątkowych
praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

2. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z
winy Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika należytej staranności, wskutek czego osoba trzecia
zgłosi wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności
przemysłowej lub dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku), Organizatorowi przysługuje wobec
Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej.
3. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji
na korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
a) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw
pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z
towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-perview, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe,
platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych,
komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych
sieci przesyłu danych),
4. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł zależnych,
jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych w stosunku do Pracy konkursowej. Uczestnik
wyraża również zgodę na zezwalanie przez Organizatora na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora dalszych
licencji do Pracy konkursowej (sublicencji) na rzecz osób trzecich.

§6
DANE OSOBOWE
1. Opiekun akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych
osobowych, dla celów Konkursu.
2. W celu skutecznego zgłoszenia Pracy do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest również do podania
w Formularzu następujących danych: imię i nazwisko autora, oraz wiek.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych
osobowych Organizator informuje, że:
a) Pełna nazwa Organizatora brzmi: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Nauki i
Rozwoju, ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory.
b) Dane osobowe uczestnika zgłoszone przez Opiekuna akcji zbierane są przez Organizatora wyłącznie w
celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, promocji oraz skutecznego i
sprawnego wydania przyznanych nagród oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
c) Opiekun akcji ma pełne prawo dostępu do treści podanych danych osobowych przekazanych do
Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany.
d) Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również danych, o których mowa w
ust. 2 powyżej przez Opiekuna akcji ma charakter dobrowolny, jednak rezygnacja z ich podania lub
niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
oraz odbioru przyznanej nagrody.
5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych Opiekun akcji oświadcza, że podane przez niego
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia wizerunku uczestników do celów promocyjnych
związanych z ogłoszonym konkursem. Brak zgody na publikacją wizerunku musi być zgłoszony
bezpośrednio u organizatora w dniu odbioru nagrody w formie pisemnej.

§7
KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej pod adresem: Akademia Nauki i Rozwoju, ul.
Centralna 35/1, 44-240 Żory, telefonicznie: 515 135 419 lub drogą elektroniczną pod adresem:
info@akademiazory.pl.

§8
ZAKRES CZASOWY KONKURSU
Harmonogram konkursu:
a) Nadsyłanie prac konkursowych: do 7 czerwca 2020 roku.
b) Obrady Komisji Konkursowej: od 8 do 12 czerwca 2020 roku.
c) Ogłoszenie wyników konkursu: 12 czerwca 2020 roku.
d) Wykorzystanie nagród: od września 2020 do 31 stycznia 2021 ( tematyka i forma zajęć uzgodniona z
Akademią Nauki i Rozwoju)

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej przez cały czas trwania Konkursu w formie
umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku czynności (format .pdf).
3. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana poprzedzona będzie
poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919921 k.c., przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U.
2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).

