Regulamin konkursu na hasło promujące
Festiwal Nauki w Krakowie 2015

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu na hasło promujące Festiwal Nauki w Krakowie
2015 organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
2. Konkurs trwa od 7.08.14 r. do 12.09.14 r.
3. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie (dalej Organizator).
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
II. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest stworzenie hasła promującego Festiwal Nauki w Krakowie 2015 (dalej także
Projekt).
2. Hasło musi być zapisane słownie w języku polskim i zawierać od 4 do 6 wyrazów.
3. Hasło musi odwoływać się do nowoczesnych technologii i wskazywać ich powiązanie z nauką.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników
Organizatora, członków jury i członków rodzin pracowników Organizatora i członków jury, które w
dniach od 07.08.14 r. do 12.09.14 r. w serwisie społecznościowym
www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny

Facebook pod adresem

umieszczą pod postem konkursowym autorskie

hasło promujące Festiwal Nauki w Krakowie 2015 organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz
w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska zwycięzcy w Internecie oraz w
informacjach prasowych. Tym samym dane osobowe przekazane Organizatorowi przez
wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane te mogą być
także przetwarzane, gdy jest to niezbędne, dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratora danych.
4. Do Konkursu nie zostają dopuszczone Projekty:
a) naruszające prawa autorskie osób trzecich,

b) naruszające godnośćludzką,
c) zawierające treści dyskryminujące ze względu na narodowość, płeć, rasę, przynależnośćetniczną,
d) naruszające przekonania religijne lub polityczne,
e) zagrażające psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
f) sprzyjające zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
5. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania zwycięskiego Projektu.
IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
2. Udział w Konkursie polega na stworzeniu autorskiego hasła promującego Festiwal Nauki
w Krakowie 2015 i zamieszczenie go pod postem konkursowym
3. Zakazane jest edytowanie wcześniej zamieszczonego hasła. Wpisy oznaczone jako edytowane,
będą nieważne.
4. Nad właściwym przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przyznaniem nagród czuwać
będą Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
5. Wybór najlepszego Projektu zostanie dokonany przez jury powołane przez Organizatora.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu – wyłonienie zwycięzcy - nastąpi w dniach 15-17.09.2014 r.
7. Publikacja wyników Konkursu nastąpi na fan page Uniwersytetu Pedagogicznego
www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny dnia 18.09.14 r. do godziny 15:00.
V. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest udział w profesjonalnym, wybranym przez zwycięzcę Konkursu
szkoleniu z zakresu komunikacji i PR - organizowanym przez Ośrodek Badań Nad Mediami
Uniwersytetu Pedagogicznego - w uzgodnionym z Organizatorem terminie. Ukończenie
szkolenia będzie potwierdzone certyfikatem.
2. O przyznaniu nagród zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą wiadomości Facebook
na profil, z którego nadeszła odpowiedź konkursowa.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu, nieodebrania nagrody
(nieskorzystania ze szkolenia w uzgodnionym terminie), nagroda przepada.
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu,
w odpowiedzi na informację Organizatora , danych umożliwiających jego identyfikację: imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium RP, na adres: festiwalnauki@up.krakow.pl,
nie później niż do 3 dni od daty powiadomienia na profilu Facebook przez Organizatora.
5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora, jeżeli nie przekaże danych osobowych lub przekazane dane osobowe okażą się błędne
lub nieprawdziwe.

6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub jej równowartośćpieniężną.
7. Zwycięzca nie może przenieśćpraw do przyznanej mu nagrody na osobę trzecią.
8. Organizator zastrzega, iż wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majątkowych do Projektu na polach eksploatacji wskazanych niżej (które
zostaną przeniesione na podstawie zawartej osobnej umowy Organizatora ze zwycięzcą), we
wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:


utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich
nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym,
DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie
kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach MP3,



zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną,
cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej
formie, techniką zapisu komputerowego,



eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci
komputera i/lub

rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub

udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,


publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez

siebie

wybranym

(m.in.

w

Internecie,

oraz

w

ramach

dowolnych usług

telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),


w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału



wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS,
WAP) oraz audiowizualnych,



wykorzystanie na stronach internetowych,



wykorzystanie w utworach multimedialnych,



wprowadzania do obrotu,



publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania w dowolnej formie,



publiczne udostępnianie w dowolnej formie,



wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;



wystawiania,



wyświetlania w całości lub we fragmentach,



najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy

i/ lub udzielania licencji na

wykorzystywania

komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim,


nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;



prawa zależne, w tym nieograniczone prawo do wykorzystywania dzieła w formie opracowanej,
dowolnie bez ograniczeń w czasie, w celach wydawniczych, promocyjnych oraz wszystkich
innych wynikających z pól eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora (udzielają licencji) na zasadzie niewyłączności, do
nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu Projektami, w sposób
nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień.
10. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa
powyżej, w punktach poprzedzających.
V. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1) nie wpłynięciażadnego Projektu konkursowego,
2) nie spełnienia przezżaden z Projektów warunków Regulaminu Konkursu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do
wszystkich zgłoszonych do Konkursu haseł i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz
jest uprawniony do rozporządzania nimi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie bez
podania przyczyny.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie propozycji hasła (Projektu) do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w
harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu z zastrzeżeniem iż zmiana
taka nie naruszy praw nabytych przez dotychczasowych uczestników Konkursu, którzy zgłosili
już swoje Projekty. Wszelkie zmiany publikowane będą na stronie Konkursu .
.

