REGULAMIN KONKURSU
KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!
dalej: „Regulamin”
1. Słownik
1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
1) Organizator – Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, KRS
0000699341;
Adres Organizatora:
Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Kucelioska 22, 42-202 Częstochowa; office@przemyslowa-akademia.pl
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Paulina Kordas
e-mail: paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl
2) Konkurs - konkurs graficzny pod nazwą „KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!”
przeprowadzony przez Organizatora;
3) Uczestnik – każdy obywatel Polski powyżej 16 roku życia;
4) Okres Trwania Konkursu – od 12 listopada 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.;
5) Nagroda - Vouchery na wydarzenia kulturalne i sportowe z platformy ebilet.pl o wartości:
za zajęcie I miejsca – 250 zł, II miejsca – 150 zł, III miejsca – 100 zł.
6) Praca Konkursowa - praca wykonana samodzielnie przez Uczestnika samodzielnie
w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, dowolną techniką graficzną, przesłana
w formie zdigitalizowanej w formatach .jpg i .pdf.

7) Laureat Konkursu – Uczestnik, którego Praca Konkursowa wygrała Konkurs;
8) Komisja Konkursowa – komisja utworzona przez Organizatora w celu wyłonienia Laureata
Konkursu.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu przepisu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest fundatorem
Nagród w Konkursie.
2.3. Konkurs prowadzony jest w celu:
a) popularyzacji wśród młodych osób możliwości pracy w przemyśle;
b) zdobywania i poszerzania wiedzy dotyczącej funkcjonowania Przemysłowej Akademii
Rozwoju.

2.4. Regulamin jest dostępny na stronie www Organizatora (przemyslowa-akademia.pl) oraz
w siedzibie Organizatora, w miejscach widocznych i dostępnych dla Uczestników.
2.5. Przystępując do konkursu, poprzez przesłanie Pracy Konkursowej na adres mailowy
Organizatora office@przemyslowa-akademia.pl – uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie,
w przypadku osób niepełnoletnich stosowną zgodę musi wypełnid rodzic/opiekun prawny
(Załącznik 1 lub Załącznik 2 do Regulaminu).
3. Przedmiot i czas trwania Konkursu
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej pt. „KREATYWNA
REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!” w Okresie Trwania Konkursu.
3.2. Plakat tematyką powinien nawiązywad do pracy na stanowisku: hutnik, suwnicowy, elektryk,
automatyk, elektronik lub operator wózków widłowych.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniach ustalonych przez Organizatora i trwa do dnia zakooczenia
konkursu przez Organizatora.
3.3 Do Konkursu można przystąpid w każdym momencie jego trwania, na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie.
4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. W Konkursie może wziąd udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukooczyła 16 lat;
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
c) przesłała na adres mailowy w Okresie Trwania Konkursu pracę konkursową swojego
autorstwa;
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach
związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie
z postanowieniami Regulaminu (Załącznik 1 lub Załącznik 2 do Regulaminu).
4.4. Każdy Uczestnik może złożyd tylko jedną pracę konkursową.
5. Przebieg Konkursu
5.1. Pracę Konkursową należy przesład na adres mailowy Organizatora office@przemyslowaakademia.pl w Okresie Trwania Konkursu.
5.2. Prace należy przesład w formie elektronicznej, w formacie .jpg, .pdf, nie mniejszy niż A4 i nie
większy niż A3.

5.3. Każda praca przesłana na konkurs w tytule maila powinna zawierad nazwę konkursu:
„KREATYWNA REKRUTACJA – zainspiruj przemysł!”. W treści maila powinny znaleźd się
następujące informacje:
a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko Uczestnika;
data urodzenia Uczestnika;
adres e-mail Uczestnika;
telefon kontaktowy do Uczestnika.

5.4. Prace spełniające wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem należy przesyład na adres
mailowy Organizatora, w terminie do 12 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59.Prace przysłane
po terminie zostają wykluczone z Konkursu.
5.5. Praca Konkursowa nie może zawierad treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych,
dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem
lub zasadami współżycia społecznego. Prace Konkursowe nie mogą naruszad praw, w tym
w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.6. Prace Konkursowe powinny stanowid oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika
Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowid efekt samodzielnej pracy twórczej
Uczestników i nie mogą stanowid cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.7. Złożeniem Pracy Konkursowej do wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zapewnia, że jest
autorem złożonej Pracy Konkursowej i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste
i majątkowe prawa autorskie do złożonej Pracy Konkursowej.
5.8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.1. – 5.7. Regulaminu nie
będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.9. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może
otrzymad tylko jedną Nagrodę.
5.10. Po zakooczeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Laureatów Konkursu,
zajmujących odpowiednio I,II,III miejsce w Konkursie.
5.11. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
5.12. Przy ocenie Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące
kryteria: zgodnośd z tematem, pomysłowośd oraz estetykę wykonania.
5.13. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 5 osób. W skład Komisji Konkursowej
wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
5.14. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do 17 grudnia 2018 r.

6. Wydanie Nagrody
6.1. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu, w sposób wskazany przez Organizatora.
6.2. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody,
wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub
usłudze.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych
danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku
nagroda przepada.
7. Dane Osobowe
7.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako
administratora danych, podanych przez Uczestnika przy składaniu Pracy Konkursowej
do Konkursu, danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem
zwycięzców, przyznaniem i wydaniem Nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem
reklamacyjnym.
7.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych w pkt. 4.2. Regulaminu danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie
z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) wyłącznie
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
7.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji
Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną
wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
8. Reklamacje
8.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
8.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą byd składane przez Uczestników Konkursu
za pośrednictwem adresu mailowego office@przemyslowa-akademia.pl nie później niż w terminie
7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu.
8.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
8.4. Reklamacje winny wskazywad dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację,
oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treśd żądania.

8.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku
rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
9. Odpowiedzialność
9.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brad udział w Konkursie osobiście. W przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowieo Uczestnik może zostad
wykluczony, a jego Praca Konkursowa nie będzie brana pod uwagę, utraci też prawo
do ewentualnej Nagrody.
9.2. Odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych związanych ze złożeniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu,
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
10. Postanowienia koocowe
10.1. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników.
10.2. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej obwieszczenia na stronie www
organizatora.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie.
10.4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych
z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
10.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstad w związku z wykonaniem zobowiązao wynikających
z Konkursu, będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku, gdy to będzie niemożliwe,
spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe na przedmiot Konkursu.
10.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2018 r.

