REGULAMIN KONKURSU „POLSKA INNOWACYJNA”
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ MŁODA RZECZPOSPOLITA

§ 1. Nagrody rzeczowe
Fundacja Młoda Rzeczpospolita wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000527545 (dalej jako „Organizator”) prowadzącą Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej ufundowała 12 nagród rzeczowych w postaci gier planszowych
i pendrive’ów (4 sztuki gry Capital o wartości jednostkowej 71,99 zł - nagrody za I miejsce, 4 sztuki
gry Kolejka o wartości jednostkowej 67,99 zł - nagrody za II miejsce, 4 sztuki pendrive 16 GB
o wartości jednostkowej 24,35 zł - nagrody za III miejsce) do rozdania wśród uczestników, którzy
spełnią wymagania konkursowe, opisane w poniższym Regulaminie.

§ 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.

W Konkursie wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy:
a. są uczniami szkół na terenie Województwa Dolnośląskiego,
b. mają nie mniej niż 10 lat i nie więcej niż 16 lat,
c. posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w Konkursie
(Załącznik nr 1),
d. dostarczą do siedziby Ośrodka kompletną aplikację, o której mowa w § 3. ustępie 4.

Praca konkursowa stanowiąca część aplikacji

może przedstawiać osiągnięcia Polski

i Polaków w zakresie innowacji, odkryć i wynalazków, np. łazik marsjański, kamizelkę kuloodporną,
spinacz biurowy.

§ 3. Zasady konkursu
1. Celem uczestników Konkursu jest stworzenie autorskiej pracy plastycznej w temacie Polska
innowacyjna.
2. Stworzona praca nie może naruszać dobrych obyczajów oraz nie może naruszać praw osób
trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich, w szczególności zakazane jest
zgłaszanie do Konkursu prac innych autorów. Prace naruszające wskazane zasady nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Określenie wielkości i sposobu wykonania pracy

leżą w gestii uczestnika Konkursu

a Organizator nie przewiduje w tym przedmiocie ograniczeń.

4. Uczestnicy Konkursu w terminie do 28 lutego 2018 r. przygotowują aplikację złożoną z:
a. stworzonej przez siebie pracy plastycznej;
b. pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w Konkursie. Wzór zgody
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
c. oświadczenia o zgodzie na uczestnictwie w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych
oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonej przez siebie pracy. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Aplikacja w formie pisemnej z własnoręcznie podpisanymi dokumentami wymienionymi
w ustępie 4 lit. a, b i c powinna zostać dostarczona osobiście lub korespondencyjnie na adres
Organizatora: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, Plac Biskupa
Nankiera 17, 50-140 Wrocław, do dnia 28 lutego 2018 r., przy czym do dochowania terminu
konieczne jest doręczenie aplikacji Organizatorowi przed jego upływem (nie ma znaczenia
data „stempla” pocztowego).
6. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną aplikację.
7. Aplikacje niekompletne, niepodpisane lub dostarczone po terminie nie będą podlegały
ocenie Komisji Konkursowej, ze względu na ich odrzucenie w ramach wstępnej oceny
formalnej.
8. Celem oceny nadesłanych prac Organizator powoła Komisję Konkursową.

§ 4. Skład Komisji Konkursowej oraz jej zadania
1. W skład Komisji Konkursowej (zwanej dalej Komisją) wchodzi 3 pracowników Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (zwanego dalej Ośrodkiem). Spośród siebie
Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji.
2. Zadaniami Komisji są:
a. rozstrzygnięcie Konkursu poprzez ocenę zgłoszonych prac; prace będą podlegały ocenie
wg kryterium pomysłowości i oryginalności przedstawienia zagadnienia, staranności
wykonania pracy, walorów artystycznych oraz zgodności z tematem Konkursu,
b. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie ogłoszenia wyników,
c. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
d. zarządzenie ponownego ogłoszenia wyników, w przypadku nieodebrania nagrody przez
zwycięzców Konkursu,
e. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzców listy pobrania nagród.

§ 5. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12.03.2018 r. a uczestnicy zostaną poinformowani
o wynikach mailowo.

§ 6. Warunki odbioru nagrody
1. Nagrody mogą być odebrane przez zwycięzców w siedzibie Ośrodka (Plac Biskupa Nankiera
17, 50-140 Wrocław).
2. Inne warunki odbioru nagrody zostaną ustalone indywidualnie ze zwycięzcami.
3. Zwycięzca otrzymuje przedstawiony przed ogłoszeniem wyników przedmiot, a warunkiem
otrzymania jest podanie danych osobowych i poświadczenie odbioru nagrody.
4. Prawo własności nagrody przejdzie na Zwycięzcę dopiero z chwilą prawidłowego odbioru
nagrody.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe przekazane Fundacji Młoda Rzeczpospolita przez uczestników będą
przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i nie będą
podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie
i otrzymaniu nagrody.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
6. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

___________________________________________
(nazwa uczestnika Konkursu)
___________________________________________
(adres uczestnika Konkursu)
___________________________________________
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
___________________________________________
(tytuł pracy konkursowej)
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz
przetwarzaniu danych osobowych
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________
jako autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego
________________________________________________________________________________ będącego autorem pracy
konkursowej - dalej jako „utwór”, zgłoszonego do Konkursu „Polska innowacyjna” organizowanego przez
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu dla uczniów szkół Województwa
Dolnośląskiego, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Fundację Młoda
Rzeczpospolita wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000527545 – autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do
opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem,
a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego
w czasie wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie
z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych,
bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu
Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy
w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Upoważniam Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do
Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i
anonimowego rozpowszechniania utworu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest mojego autorstwa
/autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób
trzecich.
* Jako autor utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, całość lub fragment utworu) mogą być
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
*Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu , zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię
i nazwisko, szkoła, całość lub fragment utworu) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami.
Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne.

___________________________________________
Data i podpis autora/ przedstawiciela ustawowego autora utworu

___________________________________________
Data i podpis Organizatora

*Niepotrzebne skreślić

