
 

 

REGULAMIN KONKURSU Lokalny biznes przyjazny szkołom 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Lokalny biznes przyjazny szkołom, zwanego dalej Konkursem, jest 
Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie, zwana dalej Organizatorem.  

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe z terenu województwa 
podkarpackiego, reprezentowane przez uprawnione do tego osoby.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie zamówienia na bony towarowe u 
Organizatora na dowolną kwotę, nie później niż do 31 października 2015 r. 

4. Konkurs zostanie rozpowszechniony we wszelkich kanałach informacyjnych dostępnych 
Organizatorowi. Głównym patronem medialnym konkursu jest Podkarpacki Portal Gospodarczy 
PPG24.  

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest zaproponowanie przez Uczestnika hasła promującego lokalną 
przedsiębiorczość.  

2. Celem Konkursu jest propagowanie rynku małych i średnich przedsiębiorców z terenu Podkarpacia 
w konfrontacji z zachodnim kapitałem oraz promocja pozapieniężnych form motywacji pracowników, 
do których należą m.in. bony towarowe.    

NAGRODY 

1. Nagrodą główną dla zwycięskiej placówki oświatowej jest urządzenie wielofunkcyjne marki 
Konica Minolta Bizhub C3110 o wartości 4500 zł brutto. 

2. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunki udziału w Konkursie:  

a. dokonanie zamówienia bonów towarowych u Organizatora na dowolną kwotę, 
b. zredagowanie hasła promującego lokalną przedsiębiorczość i przesłanie za pomocą 

formularza zgłoszeniowego na adres: pig@pigkrosno.pl  

2. Każda placówka oświatowa biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko jedno hasło. 
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3. W celu rozstrzygnięcia konkursu, na stronie www.pigkrosno.pl zostanie uruchomiona możliwość 
głosowania przez Internautów na wybrane hasło. 

4. Autorem hasła konkursowego może być każdy z pracowników bądź uczniów danej placówki 
oświatowej. 

5. Przystąpienie do Konkursu, tj. nadesłanie hasła, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) przez Organizatora do celów związanych z realizacją 
Konkursu oraz na opublikowanie danych placówki oświatowej w trakcie głosowania oraz imienia i 
nazwiska autora hasła, która okaże się zwycięzcą Konkursu na stronie Organizatora oraz w kanałach 
informacyjnych dostępnych Organizatorowi. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych jest 
dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. 

 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia do 8.XI.2015 r. 

2. Propozycje haseł i zamówienia na bony towarowe przyjmowane będą od momentu ogłoszenia 
konkursu do 31.X.2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres 
pig@pigkrosno.pl.  

3. Głosowanie Internautów na najlepsze hasło będzie możliwe od 1.XI do 8.XI.2015 r. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 9.XI.2015 r. Zwycięska placówka oświatowa zostanie 
poinformowana o wygranej pocztą elektroniczną. 

4. Nagroda zostanie dostarczona do Zwycięzcy na koszt Organizatora. Istnieje możliwość odebrania 
nagrody w siedzibie Organizatora. 

 

UDZIELENIE LICENCJI DO WYKORZYSTANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Uczestnicy, akceptując Regulamin Konkursu, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji do 
korzystania z pracy konkursowej na polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, 
kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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b.    wprowadzanie do obrotu; 

c.  wprowadzanie do pamięci komputera; 

d.  nieodpłatne użyczenie, najem; 

e. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

f.  rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach 
elektronicznych, a w szczególności w Internecie. 

2. Licencja, o której mowa powyżej, uprawnia do wykorzystania prac konkursowych samodzielnie, jak 
i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora jako utworów odrębnych lub wspólnie z 
innymi utworami oraz obejmuje prawo do wizerunku w zakresie wykorzystania wizerunku jako 
integralnej części utworów lub ich fragmentów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wpłynięcia zbyt małej 
liczby zgłoszeń. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez 
właściwy miejscowo dla Organizatora sąd powszechny. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

 

Krosno, dnia 5 października 2015 r. 

  


