Regulamin konkursu „Nazwa dla technikum”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Nazwa dla Technikum"
organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874
Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptację jego postanowień.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Uczestnictwo

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób niepełnoletnich, w celu wzięcia udziału w konkursie
konieczne jest przesłanie podpisanego przez przedstawiciela ustawowego skanu oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu na adres mailowy: : konkurs@tebedukacja.pl.
2. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób
mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta tych szkół poprzez nagradzanie za
popularyzowanie wśród znajomych poprzez media społecznościowe kształcenia w szkołach TEB
Edukacja.
§3
Warunki konkursu

1.

Konkurs polega na wymyśleniu nazwy dla technikum. Propozycja nazwy szkoły powinna być
oryginalna i pomysłowa.

2.

Konkurs trwa od 20.05.2016 roku do 10.06.2016 roku – termin na składanie propozycji nazw.

3.

Wybór laureatów konkursu nastąpi do dnia 14.06.2016r.

4.

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
a)

zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem:
facebook.com/technikumtebedukacja

b)

wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu – w przypadku osób pełnoletnich poprzez
udział w I etapie konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich poprzez udział w I etapie

konkursu i przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela
ustawowego (rodzica) osoby biorącej udział w konkursie formularza stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.

Konkurs składa się z następujących etapów:
a)

etap I polega na podaniu propozycji nazwy dla technikum poprzez wpis komentarza z
proponowaną nazwą pod postem dotyczącym konkursu w terminie od 20.05.2016 do dnia
10.06.2016r.

b)

etap II polega na wyborze przez Komisję Konkursową najlepszych nazw, których autorom
zostaną przyznane nagrody, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

6.

Uczestnik konkursu może przesłać nielimitowaną liczbę pomysłów.

7.

W przypadku zaproponowania takiej samej nazwy przez kilka osób i wybrania jej przez
Komisję Konkursową jako nazwy, za którą przysługuje nagroda, nagrodę otrzyma osoba, która
zgłosiła ją jako pierwsza.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

1.

Nagrody przydziela Komisja Konkursowa, poprzez wyłonienie trzech pomysłów na nazwy
spośród wszystkich zgłoszony w konkursie.

2.

Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce – Dron XBLITZ Raider o wartości 207,99 zł brutto (słownie dwieście siedem
złotych 99/100) wraz z dodatkowa nagrodą pieniężną w wysokości 22,90 zł.
b) II miejsce – Smartwatch MYKRONOZ Zefit o wartości 111,99 zł brutto (słownie sto
jedenaście złotych 99/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 12,30 zł
c) III miejsce – Słuchawki TRACER Mobile Bluetooth o wartości 69,99 zł brutto (słownie
sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) wraz z dodatkowa nagroda pieniężną w wysokości
7,70 zł.

3.

Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane przez Organizatora, jako płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie
podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda
pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

4.

Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie Organizatorowi przez Laureata, przed wydaniem
mu nagrody, wszystkich danych, które są niezbędne aby spełnić obowiązek uiszczenia
odpowiedniego podatku przez płatnika podatku, którym jest Organizator. Odmowa podania
wymaganych danych skutkuje brakiem wydania nagrody.

5.

Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.teb.pl oraz na
Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja najpóźniej do
dnia 14.06.2016 roku.

6.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

7.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na stronie www.teb.pl oraz na Fanpage
Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja.

8.

Nagrody zostaną dostarczone do oddziałów TEB Edukacja, znajdujących w odległości
najbliższej miejsca zamieszkania laureatów konkursu, skąd będzie można je odebrać od dnia
20.06.2016r. Lista oddziałów dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.teb.pl.

9.

Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania.

§5
Komisja Konkursowa
1.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, składająca się z
przedstawicieli Organizatora.

2.

Komisja Konkursowa dokona wyboru nazw konkursowych, biorąc pod uwagę kreatywność,
pomysłowość i oryginalność nazwy oraz adekwatność do pojęcia technikum. Komisja
Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru
Zwycięzców. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów członków Komisji i jest
ostateczna.

3.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agata Konon, Magdalena Jastrzębska, Sława
Szczepańska-Urbaniak.

4.

Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
b) wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników prac.

§6
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu
oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i
nazwiska) oraz nadesłanej nazwy przy ogłoszeniu wyników na stronie www.teb.pl oraz fanpage
facebook.com/technikumtebedukacja.
4. W przypadku gdy zaproponowane nazwy będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów o
prawach autorskich, Uczestnicy będący autorami tego rodzaju nazw oświadczają, że są wyłącznymi
autorami tych nazw i przysługują im w stosunku do nich pełne prawa autorskie. Uczestnicy
oświadczają, że posiada wiedzę, iż nazwa zaproponowana w ramach konkursu nie narusza
autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
5.Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonego utworu na wszystkich polach eksploatacji występujących w chili
przeniesienia autorskich praw majątkowych, w szczególności:
1) w celu stosowania utworu jako członu bądź samoistnego elementu występującego w nazwie
bądź jako nazwa którejkolwiek szkoły prowadzonej w formie technikum przez TEB Edukacja
sp. z o.o.
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką,
3) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w
utworze, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę,
4) w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Organizatora) oraz
wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji;
Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Organizatora lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie
utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej –
Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym; Uczestnik udziela zgody, by czynności opisane powyżej były
dokonywane przez Organizatora lub osobę trzecią.
5. Uczestnik zobowiązuje się pokryć za Organizatora wszelkie roszczenia osób trzecich
wynikające z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu
przenoszone, na Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
§7
Postanowienia końcowe

1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@tebedukacja.pl
2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a
Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2016 roku.

Załącznik nr 1
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na udział …………………………….. (imię i nazwisko, adres
zamieszkania), której/którego jestem przedstawicielem ustawowym w konkursie "Nazwa dla
technikum" organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61874 Poznań
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w
konkursie "Nazwa dla technikum", zgodnie z postanowieniami § 3 i 6 Regulaminu konkursu.
Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, zostałem/am poinformowany/a
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu " Nazwa dla
technikum " i akceptuję jego treść oraz oświadczenia z niego wynikające, w szczególności
oświadczenia związane z prawami autorskimi.

............................................................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) w przypadku osoby niepełnoletniej)

