Regulamin konkursu na nazwę Przedszkola w Bydgoskim Parku
Przemysłowo - Technologicznym

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem

konkursu

na

nazwę

własną

przedszkola

zwanego

dalej

„Konkursem”, jest Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z
siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zwany dalej
„Organizatorem” lub „BPPT”.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs trwa od 19 listopada 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku (do godziny 23:59).
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające następujące
kryteria:
a. osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. osoba, której miejsce wykonywania pracy znajduje się w dowolnej firmie na
terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego;
d. osoba nie będąca pracownikiem Organizatora, a także członkiem najbliższej
rodziny pracownika (małżonek, rodzic, dziecko).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy
marketing@bppt.pl, które będzie zawierało:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu kontaktowego,
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d. pełną nazwę firmy, w której pracuje Uczestnik,
e. proponowaną nazwę przedszkola wraz z uzasadnieniem pomysłu nazwy
(uzasadnienie max. 1000 znaków ze spacjami).
3. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.
4. Jeżeli uczestnik zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każde ze zgłoszeń
powinno być dostarczone w osobnym mailu, a każde zgłoszenie powinno spełniać
wymagania określone w ust. 2.
5. W przypadku wpłynięcia takie samej propozycji nazwy przedszkola od więcej niż
jednej osoby, decyduje kolejność otrzymania wiadomości przez Organizatora.
6. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego
treść;
b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i
celach wskazanych w § 8.
7. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz
utratę praw do otrzymania nagrody.
8. Zgłoszenia, które nie będą spełniać wszystkich wymogów określonych w ust. 2 nie
będę rozpatrywane.

§3
Zasady konkursu
1. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla Przedszkola w BPPT.
2. Nazwa powinna spełniać następujące kryteria:
a. nawiązywać do charakteru BPPT oraz Miasta Bydgoszczy;
b. być oryginalna;
c. być zgodna z wizją i misją przedszkola, zamieszczoną w Załączniku nr 2 do
regulaminu;
d. być łatwa do przetłumaczenia lub mieć odpowiednik w języku angielskim;
e. nie być zbyt długa (max. 25 znaków ze spacjami).
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3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej propozycji, jeżeli nie
będą one w wystarczającym stopniu spełniać ustalonych powyżej kryteriów.

§4
Nagrody
1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci konsoli Xbox One
S.
2. Wraz z nagrodą główną przyznana zostanie dodatkowo Zwycięzcy Nagroda
Pieniężna stanowiąca równowartość podatku dochodowego należnego od nagrody
głównej. Nagroda Pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona
na pokrycie należnego podatku od nagrody głównej.
3. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym po
rozstrzygnięciu

Konkursu

przez

Organizatora,

o

czym

Laureat

zostanie

niezwłocznie poinformowany.
4. Niestawienie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację
Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.
5. Laureat nagrody będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu wykonywania pracy
w miejscu, które wskazał w zgłoszeniu.
6. W celu otrzymania nagrody Laureat może być zobowiązany do podania
dodatkowych danych do celów finansowo-podatkowych, potwierdzić otrzymanie
informacji o ochronie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o prawach
autorskich.

§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Organizator powoła 4 osobową

Komisję Konkursową, która dokona oceny

propozycji nazwy zgodnie z kryteriami zawartymi w §3 ust. 2.
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2. Komisja wybierze najlepszą pod względem kreatywności i największej zgodności z
kryteriami zawartymi w §3 ust. 2 nazwę dla Przedszkola w BPPT, wyłaniając w ten
sposób Laureata konkursu.
3. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje
jednym głosem. W przypadku takiej samej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia konkursu lub
zmiany jego zasad, w tym do przedłużenia lub przerwania trwania konkursu.
Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej
liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.

§6
Termin przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
a. od dnia 19.11.2018 r. do dnia 05.12.2018 r. - składanie propozycji nazw,
b. planowana data ogłoszenia wyników: 10.12.2018 r.
2. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator
poinformuje na stronie internetowej www.bppt.pl.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym w §6 ust 1, lit.
a nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu zgłoszenia.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
www.bppt.pl oraz mogą zostać umieszczone na fanpage’u w portalu Facebook o
nazwie „Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT”. Laureat Konkursu o
terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.
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§7
Prawa do nazwy
1. Z chwilą ogłoszenia wyników, Laureat konkursu przenosi na Organizatora
nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie
prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na podstawie odrębnego
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia
z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które
nabyły prawa majątkowe do nazwy.
4. Organizator ma prawo wykorzystać nagrodzoną propozycję w dowolny sposób, w
tym także dokonywać zmian i łączyć nazwę z innym utworem np. logo.
5. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw
majątkowych do nazwy, jednocześnie laureat konkursu upoważnia Organizatora do
korzystania z nazwy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego
podawania danych laureata konkursu.

§8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu: Bydgoski Park
Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ulicy
Bydgoskich Przemysłowców 6.
2. Dane osobowe uzyskane przez Organizatora od Uczestników – imię i nazwisko,
adres e-mail, miejsce zatrudnienia Uczestnika oraz dane kontaktowe Laureata
konkursu (poza wskazanymi powyżej – numer rachunku bankowego do wypłaty
nagrody w konkursie oraz adres zamieszkania na potrzeby wypłaty wynagrodzenia
oraz oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych)
– przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
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ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celach związanych
z przeprowadzeniem niniejszego konkursu oraz w celu przekazania nagrody.
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, sprostowania lub usunięcia.
4. Uczestnik i laureat dobrowolnie przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe,
jednak ich przekazanie jest niezbędne w celu wzięcia udziału w niniejszym
konkursie oraz odebrania nagrody.
5. Dane osobowe uczestników będę przechowywane i przetwarzane w czasie trwania
konkursu do momentu wyłonienia laureata oraz przekazania nagród.

§9
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w
regulaminie.
2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.bppt.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Emilia Filipek, Specjalista ds.
marketingu, tel.: 52 365 33 23.
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