Regulamin konkursu "PASJA-PRAKTYKA-PRACA”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "PASJA-PRAKTYKAPRACA" 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 778-14-56-499, 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
Warunki konkursu
1. Konkurs trwa od 6.03.2017 roku do 26.03.2017 roku.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy być słuchaczem lub uczniem w Technikum, Szkole
policealnej, Akademii III Wieku, Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub LO dla dorosłych.
3. Konkurs polega na stworzeniu wpisu lub materiału video na blogu autorskim, dotyczącego
tematyki konkursu, czyli opisu własnych doświadczeń związanych z połączeniem hobby,
praktyki i pracy. Na koniec stworzonego przez siebie materiału należy umieścić informację,
że publikacja bierze udział w konkursie „Pasja-Praktyka-Praca” organizowanego przez TEB
Edukacja. Po opublikowaniu wpisu lub video należy do dnia 26.03.2017 r. napisać maila na
adres konkurs@teb-edukacja.pl podając link do opublikowanej pracy konkursowej oraz dane
kontaktowe (imię, nazwisko, mail i telefon). Wyboru najlepszej publikacji, kolejno:
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz przyznania nagród, zgodnie z § 3 ust. 3
dokona Komisja Konkursowa. Ogłoszenie nastąpi do dnia 14.04.2017r.
§3
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w konkursie są:
a) pierwsze miejsce: 1000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 111 zł,
b) drugie miejsce: 500 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 55 zł
c) trzecie miejsce: 250 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 25 zł.
2. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową.

3. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najlepszych, pod względem
artystycznym, jej zdaniem publikacji. Kryteria oceny:
- otwartość komunikacji
- styl i język pisania lub wypowiedzi
- wygląd publikacji i oryginalność (przełamywanie stereotypów komunikacji).
4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru
Zwycięzców.
5. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów członków Komisji i jest
ostateczna.
6. Dane osób, która otrzymają nagrodę zostaną opublikowana na stronie www.teb.pl oraz na
trzech

Fanpagach

TEB

Edukacja

www.facebook.com/akademiatrzeciegowieku,

www.facebook.com/tebedukacja, www.facebook.com/technikumTEBEdukacja, najpóźniej do
dnia 14.04.2017 roku.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inną.
8. Nagrody zostaną przelane na konta bankowe, podane przez zwycięzców w przesłanym do
Organizatora podpisanym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
9. Warunkiem przekazania nagrody jest przesłanie do organizatorów skanu wypełnionego i
podpisanego przez uczestnika konkursu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu oraz skanu dowodu z widocznymi: Imieniem, Nazwiskiem, datą
urodzenia oraz podpisem.
10. Nagrody w konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane
przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym 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
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agata Konon, Karol Przybyłka, Sława SzczepańskaUrbaniak.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
b) wybór laureatów konkursu.

§5
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)

na

stronie

www.teb.pl

oraz

trzech

www.facebook.com/akademiatrzeciegowieku,

fanpagach

TEB

Edukacji,

www.facebook.com/tebedukacja,

www.facebook.com/technikumTEBEdukacja, w sytuacji gdy zostaną laureatami konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie przez Organizatora, w sytuacji gdy
zostaną laureatami konkursu, na jego stronie internetowej oraz na trzech fanpagach TEB
Edukacja ( wskazanych w ust. 3),

adresów internetowych przesłanych Organizatorowi

zgodnie z § 2 ust. 3 lit a konkursu, przekierowujących bezpośrednio do materiałów biorących
udział w konkursie.
5. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem
wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz
oświadcza, że posiada wiedzę, że

wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza

autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
6. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że
Uczestnikowi nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z
ust. 8.

§6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu
cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w
konkursie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2017 roku.

Załącznik nr 1
Formularz dla laureata konkursu

1. Imię………………………………….
2. Nazwisko:…………………………..
3. PESEL:……………………………..
4. Numer NIP:…………………………
5. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nazwa i adres urzędu skarbowego: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Nr. rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda:
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
Data i podpis uczestnika konkursu

