REGULAMIN KONKURSU „Patriotyzm – jak go widzę”
(dalej „Regulamin”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a)Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Patriotyzm – jak
go widzę” (dalej: „Konkurs”).
b)Organizatorem konkursu jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z
siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadającą kapitał zakładowy
w wysokości 357.390.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla Wrocławia
– Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059084,
NIP 886-20-81-325 (dalej „Organizator”).
c)Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia
świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
d)Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „Patriotyzm – jak
go widzę”.
e)Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne. Technika pracy: dowolna - płaska, format A3 i A4.
f)Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Wałbrzycha
z wyjątkiem członków najbliższych rodzin pracowników Organizatora oraz osób zaangażowanych
w przeprowadzenie Konkursu (dalej: Uczestnik).
g)Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
h)Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
I)Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.invest-park.com.pl.
J)Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika
o akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
2. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY
a)Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.
b)Uczniowie wykonują prace samodzielnie.
c)Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac, przy czym uczestnik może
wykonać jedną.
d)W terminie do 7 listopada 2016 r. do godziny 15.30 prace należy dostarczyć do siedziby
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK (sekretariat), ul. Uczniowska 16, 58-306
Wałbrzych.
e)Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (metryczka jest załącznikiem do Regulaminu i stanowi
jego integralną część).
f)Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
a)Wyłonienia zwycięzców dokona 3-osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej:
„Komisja Konkursowa”).
b)Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowanych
przez Organizatora.
c)Komisja Konkursowa przyzna także liczne wyróżnienia w postaci plecaków, gadżetów firmowych
i nagród niespodzianek.
d)Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.

e)Wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora. Na
wręczenie zaproszeni zostają wszyscy uczestnicy konkursu.
f)Podczas wręczenia nagród Organizator przedstawi główne założenia Klastra Edukacyjnego „INVEST
in Edu” oraz przekaże najważniejsze założenia dotyczące szkolnictwa zawodowego i zapewnia
poczęstunek dla wszystkich Uczestników konkursu.
3. DANE OSOBOWE
a)Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz danych
osobowych w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
b)Organizator będzie przetwarzał Dane Osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu.
c)Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Organizatora z dochowaniem najwyższej staranności
w celu ich ochrony w tym z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony o czym
mowa w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny,
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.invest-park.com.pl.
Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
b)Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.

