REGULAMIN
KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE KLASĘ PATRONACKĄ
MECHNIK PRECYZYJNY
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte
Cassino we Wrześni, zwany dalej ZSP.
2. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie ZSP.
3. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Przedmiotem konkursu jest hasło promujące klasę działająca pod patronatem firm
Volkswagen Poznań, Gestamp Polska i Blum – mechanik precyzyjny.
5. Ocenie podlega oryginalność hasła. Zgłaszane hasła nie mogą naruszać autorskich
praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
6. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
7. Uczestnicy konkursu przenoszą na ZSP nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do
zgłoszonych haseł na czas nieokreślony, w tym do wykorzystania ich na wszystkich
polach eksploatacji. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia
ich praw wskutek wykorzystania przez organizatora haseł zgodnie z niniejszym regulaminem.
8. Prace konkursowe można składać w formie pisemnej (hasło konkursowe, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, adres e-mail, zgoda na przeniesienie nieodpłatnie
autorskich praw majątkowych na czas nieokreślony, podpis ucznia i rodzica, o ile
uczeń ma mniej niż 18 lat) do dnia 22.02.2021 r. do pani wicedyrektor Magdaleny Kosteckiej.
9. Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa ufundowana przez firmy
Volkswagen Poznań, Gestamp Polska i Blum.
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 05.03.2021 r.
11. O miejscu i terminie podsumowania konkursu oraz o wręczeniu nagrody uczestnicy
zostaną powiadomieni e-mailem.
12. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), wyłącznie na potrzeby konkursu.

FORMULARZ KONKURSOWY

Propozycja hasła:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, klasa:
.....................................................................................................................................................

E-mail:
.....................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy:
.....................................................................................................................................................

Oświadczam, iż spełniam wymagania przewidziane w regulaminie oraz akceptuje jego postanowienia.
Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 880, z
późn. zm.) do proponowanego hasła.
Ponadto oświadczam, że jestem uprawniony do udzielenia organizatorowi zgód, zezwoleń i
przeniesienia na organizatora praw autorskich do proponowanego hasła zgodnie z postanowieniami regulaminu. Oświadczam, że proponowane hasło jest premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie narusza praw osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych.

Podpis ucznia……..……………………………………………………….

Podpis rodzica…………………………………………………………….
(dotyczy ucznia niepełnoletniego)

