„ETI Polam jako pracodawca dla …”
Regulamin konkursu
§1
WARUNKI OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Organizatorem konkursu „ETI Polam jako pracodawca dla ...” jest firma
ETI Polam Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk.
Warunki uczestnictwa w konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
Udział w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie organizatora, na
stronie internetowej www.etipolam.com.pl, w Bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz na stronie szkoły – www.zszrusz.edu.pl.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Pułtusku.
Partnerami konkursu są: Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.
Cele konkursu:
▪ zainteresowanie uczniów szkolnictwem zawodowym oraz perspektywami rozwoju w
tym zakresie,
▪ inspirowanie, rozwijanie kreatywności uczniów i wzbudzanie u uczniów motywacji
do nauki ,
▪ zapoznawanie uczniów z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa,
▪ przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
▪ promowanie działalności firmy
ETI Polam Sp. z o.o. wśród młodzieży
i dorosłych.
§2
ADRESACI I ZADANIE KONKURSOWE
1.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
pułtuskiego, w których odbywa się kształcenie zawodowe.

2.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu tematu:
„ETI Polam jako pracodawca dla…”.
Uczestnicy Konkursu mają do wyboru następujące formy prezentacji tematu: tekst,

3.
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prezentacja multimedialna, film, wywiad, animacja, fotostory, quiz, rysunek. Formy
można łączyć.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs odbywa się w terminie od 12.03.2018 do 20.04.2018
i przebiega według harmonogramu:
- zgłoszenia do konkursu: 12.03.2018 do 16.03.2018
- analiza zgłoszeń i ogłoszenie wyników kwalifikacji: 20.03.2018
- wizyty uczestników konkursu w ETI Polam 21.03.2018 do 23.03.2018
- realizacja zadania konkursowego 26.03.2018 do 06.04.2018
- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 20.04.2018
§4
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego – załącznik nr
1, który po wypełnieniu należy przesłać e-mailem na adres konkurs@etipolam.com.pl w
terminie wyznaczonym w harmonogramie lub dostarczyć osobiście do Biblioteki
Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
1.

§5
REALIZACJA ZADANIA KONKURSOWEGO
1.
2.
3.

W celu wykonania zadania uczestnik konkursu może wykorzystać ogólnodostępne
informacje na temat ETI Polam, pochodzące z różnych źródeł komunikacji.
Pozyskaniu informacji i zebraniu materiałów potrzebnych do realizacji zadania będą służyły
wizyty studyjne w ETI Polam, ustalone w harmonogramie przez Organizatora Konkursu.
Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób
niestosownych.
§6
OCENA PRAC

1.

Komisja oceni prace konkursowe z uwzględnieniem następujących kryteriów: pomysł,
kreatywność, poziom trudności, jakość wykonania oraz wartość merytoryczna.
§7
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.
2.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 20.04.2018 roku o
godz. 10.00 w siedzibie firmy ETI Polam w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18
W konkursie zostaną przyznane nagrody główne za I, II i III miejsce.
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3.

4.
5.
6.

Oprócz powyższych nagród głównych, w ramach konkursu zostanie przyznana :
• Nagroda Dyrektora
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Pułtusku,
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.
Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny lub nagrodę innego rodzaju
Z Nagrodami określonymi w pkt 2 połączone są dodatkowe nagrody pieniężne w
wysokości 11,11% wartości Nagrody głównej. Nagrody w konkursie podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zryczałtowanej
stawki 10%. Organizator Konkursu jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród
otrzymanych przez laureata Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona
w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego
od otrzymanych nagród.
§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów jest
organizator. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły/klasy) będą
przetwarzane w celach związanych z konkursem,
a także w celach marketingowych Organizatora Konkursu na podstawie uzyskanych od
uczestników zgód.
Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przetwarzane zgodnie
z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz.
883 ze zm.).
§9
PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. Wszyscy uczestnicy, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy oświadczają, że są wyłącznymi
właścicielami praw autorskich i praw własności przemysłowej do zgłaszanej pracy
konkursowej oraz, że ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób
trzecich w przypadku, gdyby praca konkursowa naruszała prawa osób trzecich. W
przypadku, gdy dana praca konkursowa naruszać będzie prawa osób trzecich, uczestnik
Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych
(lub ich fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub
prezentacji w innych mediach. W tym celu, z chwilą doręczenia pracy konkursowej,
uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
terminem, ani terytorium licencji na korzystanie z pracy konkursowej i wszelkich jej
fragmentów. Organizator jest w szczególności uprawniony do:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie,
b) przechowywania i przekazywania – wprowadzania do pamięci komputerów,
serwerów, sieci komputerowych
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3.

4.

5.
6.
7.

c) publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
zamieszczania na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych,
d) wystawiania, wyświetlania, publicznego wykonania i publicznego odtwarzania,
e) nadawania za pomocą wizji lub fonii
f) wykorzystania całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych,
szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z
działalnością Organizatora,
g) wykorzystywania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.
Uczestnik Konkursu, jako autor pracy konkursowej, upoważnia Organizatora do
wykonywania jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy konkursowej,
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy konkursowej.
Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub
wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do pracy konkursowej i korzystania na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich
zmian pracy konkursowej.
Organizator ma prawo do udzielenia sublicencji na korzystanie z pracy konkursowej i jej
fragmentów w zakresie pól eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania pracy konkursowej w
ramach dowolnych utworów i innych dóbr.
Udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej następuje bez
wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
prawa.
2. 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 19.11.2009 o grach hazardowych
(Dz.U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników. O zmianie Regulaminu
Organizator poinformuje uczestnika Konkursu e-mailem wysłanym na adres
wskazany przez uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
5. Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Sobocińska, tel. 660 435 538.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„ETI Polam jako pracodawca dla …”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu……………………………………………………….
Nazwa szkoły………………………………………………………………………………..
Klasa ………………………………………………………………………………………..
Opiekun ……………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji…………………………………………………………………...
- nr telefonu………………………………………………………………………………….
- adres e-mail………………………………………………………………………………..
Tytuł ………………………………………………………………………………………..
1.
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej, która nie narusza jakichkolwiek
praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3.
Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej na konkurs pracy
na Organizatora – Firmę ETI Polam Sp. z o.o..
4.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu,
którego byłam/em uczestnikiem do celów związanych z promocją firmy ETI Polam Sp. z o.o. - publikacja
w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, gazetki, notatki prasowe) i elektronicznej (Facebook, strona
internetowa firmy)
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora
– Firmę ETI Polam Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych Organizatora.

………………………………………………………
Czytelny podpis
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