REGULAMIN
KONKURSU „TYDZIEŃ Z ROBOPACZKĄ”
organizowanego dla szkół biorących udział w programie bezpłatnych testów robotów edukacyjnych „Robopaczka”
§1

1.

Organizatorem konkursu jest TROBOT Ewa Troszyńska z siedzibą w Kutnie, przy ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno, zwana dalej
„Organizatorem”.

2.

W konkursie mogą brać udział szkoły, uczestniczące w programie „Robopaczka”
§3

1.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują relacje z zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem robota otrzymanego do testów w
ramach programu „Robopaczka”.

2.

Relacja może mieć formę krótkiego filmu, zdjęć lub prezentacji multimedialnej.

3.

Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

4.

Każda praca powinna być czytelnie opisana nazwą i adresem szkoły oraz danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za udział
w Programie „Robopaczka”.

5.

Prace konkursowe należy przesłać na adres siedziby Organizatora.

6.

Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. Prace nadesłane bez oświadczeń
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
§4

1.

Konkurs rozpoczyna się 01.11.2017 roku.

2.

Prace należy nadsyłać do 30.05.2018 roku na adres siedziby firmy TROBOT.

3.

O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego, nie późniejsza niż określona w §4 pkt 2 Regulaminu.
§5

1.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.

Z przebiegu prac Komisji Konkursowej będą sporządzone odpowiednie protokoły.
§6

1.

Organizator konkursu nagrodzi jedną pracę spośród wszystkich nadesłanych.

2.

Nagrodą w konkursie jest Robot edukacyjny mBot V1.1 (2.4G) – niebieski.

3.

Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Wyróżnień, nagradzanych zestawami do samodzielnego montażu
robota typu BEAM.

4.

Fundatorem nagród w konkursie jest firma TROBOT.
§7

1.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.trobot.pl, do dnia 30.06.2018 r.

2.

Laureaci konkursu zostaną powiadomione o decyzji Komisji oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
§8

1.

Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora nie jest „grą losową", „loterią fantową", „zakładem
wzajemnym" ani „loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).
§9

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, odpowiedni dla siedziby organizatora.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§10

1.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń
losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.trobot.pl.
§11

1.

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.trobot.pl.

2.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. Informacji udziela Grzegorz Troszyński tel. 604 146
349 e-mail grzegorz@trobot.pl.

Załącznik nr 1

…..........................
(pieczęć szkoły)

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………………………………………………………................................................
(nazwa szkoły)

……………………………………………………………………………………………………...............................................……
(adres szkoły)

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

Zapoznawszy się z treścią regulaminu konkursu filmowego „TYDZIEŃ Z ROBOPACZKĄ” organizowanego przez TROBOT,
oświadczam, że:

1.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (szkoły), o którym mowa w
pkt 1, przez TROBOT Ewa Troszyńska, w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez
w/w podmiot działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późn. zm.);

2.

Wyrażam zgodę na przeniesienie na rzecz TROBOT Ewa Troszyńska wszelkich praw do pracy zgłoszonej
w konkursie i jej eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz.
904 ze zm.);

3.

Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do
publikacji wizerunku, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło,
zwalniam TROBOT Ewa Troszyńska od odpowiedzialności za takie naruszenie.

…………………………………………………

…………………………………………………….

(Miejscowość, data)

(Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły)

