
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

„Zaprojektuj fotel, w którym chciałbyś odpoczywać po szkole” 

 

 

CELE KONKURSU: 

1. Opracowanie projektu fotela. 

2. Projekt można wykonać jedną z poniższych technik: 

 Forma przestrzenna (model) 

 Grafika komputerowa 

 Rysunek 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do gimnazjalistów. 

2. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez: 

 nadesłanie pracy konkursowej (wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

złożonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na adres 

e-mail: zs@um.kalisz.pl lub adres pocztowy: Zespół Szkół Zawodowych  

im. Zesłańców Sybiru, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz z dopiskiem: „Konkurs”  

w terminie do dnia 14.03.2016 r. 

 dołączenie na rewersie pracy konkursowej następujących danych: Imię i nazwisko 

uczestnika, wiek, nazwa i adres gimnazjum, do którego uczęszcza, klasa, dane kontaktowe 

(telefon opiekuna) 

 przystąpienie przez Uczestnika do grona fanów strony Zespołu Szkół Zawodowych  

im. Zesłańców Sybiru w serwisie Facebook.com 

 kliknięcie na link „Lubię to!” przy konkursowym wpisie. 

3. Liczy się data wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców 

Sybiru w Kaliszu. 

4. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZENIESIENIE PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU 

1. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

zgody na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych i przeniesienie praw majątkowych do 

pracy konkursowej zgodnie z drukiem Zgoda rodzica/opiekuna prawnego stanowiącego  

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

 

NAGRODY 

1. Organizator za zajęcie I miejsca przewiduje nagrodę: smartwach. 

 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

1.   Prace oceniać będą przedstawiciele firmy Com.40 Limited Sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.03.2016 r. na stronie internetowej:  

 www.zs.kalisz.pl 

 oraz na Facebooku https://www.facebook.com/zespolszkolzawodowychwkaliszu 

2. Wręczenie nagród nastąpi dnia 18.03.2016 r. podczas trwania Targów Edukacyjnych w Hali Arena  

w Kaliszu. 

3. Prace konkursowe z momentem doręczenia przez Uczestnika stają się własnością Organizatora: 

Spółki Com.40 Limited Sp. z o. o.   

4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika  

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy 

Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 

którejkolwiek z nagród, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu,  

a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora 

telefonicznie. 

 

KONTAKT 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 62 502 50 61, 62 766 79 57 lub e-mailowy: 

natalia.grzesiek@com40.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

 

 
 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział  

w konkursie „Zaprojektuj Fotel w którym chciałbyś odpoczywać po szkole” 

dla uczniów gimnazjów   

 

 

 
__________________________________________ 

imię i nazwisko dziecka 
 

__________________________________________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

__________________________________________ 
klasa 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja, niżej podpisany/a:  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Zaprojektuj Fotel w którym chciałbyś odpoczywać po 

szkole” na zasadach określonych w regulaminie Konkursu z którym się zapoznałem/am, oraz w imieniu 

mojego dziecka: 

 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów Konkursu wyłącznie   

w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz ewentualnego upublicznienia ich w razie 

wygranej na stronach internetowych: www.comforty.pl, www.zs.kalisz.pl, profilu w serwisie 

Facebook.com Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Zesłańców Sybiru, wewnętrznym systemie Intranet 

oraz broszurach promocyjnych Organizatora - Com.40 Limited Sp. z o. o.  Dane podaję dobrowolnie, 

wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

2) W przypadku wygranej z chwilą wydania nagrody przenoszę na Organizatora – Com.40 Limited Sp.                

z o. o. bezpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy stanowiącej utwór w zakresie korzystania                        

z utworu bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalania;  
 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 
do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych oraz Internecie 

 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami w jakiejkolwiek formie, w szczególności lecz nie wyłącznie poprzez 
wprowadzenie do pamięci komputera 

 
 



 
 
 
 

 wykonania na podstawie utworu projektów mebli z możliwością wprowadzenia ich do 
obrotu, 

 wprowadzania zmian do utworu, dostosowania utworu do potrzeb projektowych, 
 publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.comforty.pl). 

 

 

 

 

 

 

______________________                                  ______________________         

               data                                                   imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna (czytelnie) 

 

 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.) 
2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity: Dz.U. 1994 

nr 24 poz. 83, z późn. zm.) 

 
 


