REGULAMIN KONKURSU PRZYZNAWANIA NAGRÓD
ZA WYMYŚLENIE NAJLEPSZEGO HASŁA PROMUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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§ 1 Zasady ogólne
Organizatorem Konkursu jest Spółka TOMORROW Sp. z o.o., ul. Brzeska 2, 03-737
Warszawa, KRS 309864 zwana dalej Organizatorem.
Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
Konkurs i Nagroda przyznawana przez Organizatora w ramach Konkursu, zwana
dalej "Nagrodą", ustanowione są w ramach realizacji zamówienia Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi szkoleniowe- szkolenia e-learningowe, (dalej:
Akademia PARP 2015), przez Organizatora oraz realizacji Umowy nr
58/BZP/DRK/2015 z dnia 18.08.2015 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości „Akademia PARP 2015, znak sprawy: p/301/DRK/2015/”
Konkurs trwa w terminie od 22.09.2015 r. do 24.11.2015 r.
Konkurs składa się z dziewięciu edycji trwających jeden tydzień kalendarzowy
każda, przy czym za „tydzień kalendarzowy” uważa się kolejne dni tygodnia
następujące po sobie od godz. 00:00 we wtorek do godz. 23:59 w następny
poniedziałek (dalej: okres trwania edycji Konkursu).
Pierwsza edycja Konkursu rozpocznie się od godz. 00:00 we wtorek 22.09.2015 i
będzie trwać do godz. 23:59 w poniedziałek 28.09.2015.
Druga edycja rozpocznie się od godz. 00:00 we wtorek 29.09.2015 i będzie trwać
do godz. 23:59 w poniedziałek 5.10.2015 i dalej analogicznie, aż do dziewiątej
edycji, która rozpocznie się od godz. 00:00 we wtorek 17.11.2015 i będzie trwać
do godz. 23:59 we wtorek 24.11.2015.
Rozstrzygnięcie odbywać się będzie po zakończeniu każdej z tygodniowych edycji,
w sposób opisany §7.
Termin rozstrzygnięcia ostatniej edycji Konkursu to 20.11.2015 r.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do
Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium RP, będąca
przedsiębiorcą lub pracownikiem przedsiębiorcy która w okresie trwania Konkursu
ukończyła przynajmniej jedno szkolenie udostępnione na Platformie
www.akademiaparp.gov.pl w ramach umowy o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu
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w okresie od 21.09.2015 do 23.11.2015 oraz jednocześnie nie ukończyła żadnego
szkolenia w okresie od 01.02.2008 do 31.03.2015 r.
3. Fakt ukończenia szkolenia, o którym mowa powyżej, ustalany będzie przez Komisję

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Organizatora na podstawie raportów z Platformy e-learning zamieszonej na stronie
www.akademiaparp.gov.pl.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak
również osoby zawodowo związane z organizacją Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę
na przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu,
w szczególności w celu przyznania nagród, w tym publikację listy zwycięzców
Konkursu na stronie http://www.akademiaparp.gov.pl. Uczestnik ma prawo wglądu
do danych osobowych i ich poprawiania.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest spełnienie warunku określonego w § 2
ust. 1 oraz dokonanie zgłoszenia w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia lub
opóźnienia w rozpoczęciu udziału w Konkursie przez Uczestnika, powstałe z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy infrastruktury
informatycznej Uczestnika.
Udział w Konkursie jest bezpłatny, zaś koszty związane z organizacją Konkursu
pokrywa Organizator.

§ 3 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w
dalszej części Regulaminu 9 (dziewięciu) Laureatów konkursu tj. 1 Uczestnika każdej z
9 edycji Konkursu którzy w okresie trwania Konkursu wykażą się kreatywnością i
stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, nie publikowane nigdzie wcześniej
hasło promujące przedsiębiorczość.
2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedno hasło zawierające do 20
słów.
3. Uczestnik może w Konkursie zgłosić tylko i wyłącznie hasło, które:
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych
podmiotów,
b) nie godzą w dobre imię innych osób,
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c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
d) nie są zabronione przez prawo.
W przypadku niezastosowania się Uczestnika do powyższego postanowienia,
Organizator zastrzega sobie prawo decyzji do wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie. Postanowienia § 8 ust. 7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
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§ 4 Zgłoszenie udziału
Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez
wpisanie przez Uczestnika hasła, w czasie trwania jednej z edycji Konkursu, na forum
na stronie http://www.akademiaparp.gov.pl,
dedykowanym dla danej edycji
Konkursu oraz wskazanym w Aktualnościach publikowanych w dniu otwarcia danej
edycji Konkursu.
Poprzez zgłoszenie swojego hasła tj. wpisanie go na forum dedykowanym dla danej
edycji Konkursu, Uczestnik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu
Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji Konkursu.
Każdy Uczestnik w Konkursie może wziąć udział tylko raz, przesyłając zgłoszenie, o
którym mowa w ust. 1 w czasie trwania jednej edycji Konkursu, w której bierze udział.
Każde kolejne zgłoszenie tego samego Uczestnika nie będzie brane pod uwagę i nie
będzie uczestniczyło w Konkursie, w tym również kolejne zgłoszenie przesłane w
jednej edycji Konkursu.
§ 5 Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia
Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną „Komisja
Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie
kryteriami biorąc pod uwagę przede wszystkim:
a. Oryginalność wymyślonego hasła.
b. Korelację hasła z promocją przedsiębiorczości.
c. Słownictwo i stylistykę zastosowaną w haśle.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 6 Nagrody
1. Nagrodą w każdej edycji Konkursu jest:
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a) Tablet marki Samsung Galaxy o wartości brutto nie wyższej niż 1700 zł (słownie:
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tysiąc siedemset złotych)
b) Zaproszenie do udziału w Filmie trwającym nie dłużej niż 5 minut z Laureatem
wybranym w danej edycji, który będzie prezentował sylwetkę osoby
przedsiębiorczej (Laureata). Film zostanie nagrany w siedzibie Organizatora. Po
montażu link do Filmu zostanie udostępniony Laureatowi za pomocą wysłanego
linka na adres wskazany przez Laureata. Film będzie nakręcony w siedzibie
Organizatora oraz opublikowany na platformie szkoleniowej Akademii PARP, a
dodatkowo Laureat ma prawo do jego publikacji na własnej stronie internetowej
we własnym zakresie i na własny koszt.
Wypowiedź Laureata w Filmie
nie może zawierać treści obraźliwych,
dyskredytujących innych Uczestników ani osób trzecich. W przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że takie treści są w nim zawarte, Organizator ma prawo do
odmowy publikacji Filmu na platformie szkoleniowej Akademii PARP.
Jeden Uczestnik Konkursu w czasie trwania Konkursu może otrzymać tylko jedną
Nagrodę, o której mowa w § 6 ust. 1, tj. 1 Tablet Samsung Galaxy i 1 Zaproszenie do
udziału w Filmie.
Laureat nie możne Nagrody zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby
trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo do rezygnacji z Nagrody. W przypadku
rezygnacji Nagroda pozostaje własnością Organizatora i może być
rozdysponowywana wg uznania Organizatora.
Nagroda, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej składa się z części rzeczowej oraz
części pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt.
a) powyżej. Nagrody w tym przypadku podlegają opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża Laureata Konkursu jako
podatnika, natomiast płatnikiem podatku jest Organizator., który z części pieniężnej
Nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy w wys. 10% wartości Nagrody i
odprowadzi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.
Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureatów albo
wyłonienia mniejszej ilości Laureatów, w przypadku niskiego poziomu kreatywności
haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie cech wskazanych w ust. 4
pkt 2 powyżej.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym gwarancyjnej za Nagrody, o których

mowa w ust. 1 lit. a) powyżej wydane Laureatom. Wraz z wydaniem Nagrody, Laureat
otrzyma dokument gwarancyjny. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem
Nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej, Laureat może zgłaszać jedynie
wobec gwaranta.

1.
2.

3.

4.

5.

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcia każdej edycji Konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie
dwóch dni roboczych od zakończenia danej edycji Konkursu.
Jednocześnie w powyższym terminie informacja o Laureacie danej edycji zostanie
opublikowana na stronie http://www.akademiaparp.gov.pl oraz przesłana pocztą
email na adres email Laureata podany w Formularzu zapisu na szkolenie
udostępnione na Platformie www.akademiaparp.gov.pl
Nagrody w Konkursie Laureat obierze osobiście w siedzibie Organizatora w terminie
ustalonym indywidualnie z Organizatorem. Szczegółowe zasady oraz termin odbioru
Tablet Samsung oraz nakręcenia Filmu z udziałem Laureata, Organizator ustali
indywidualnie z Laureatem w terminie dwóch dni od daty wyłonienia Laureata,
jednak nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania informacji email, o
której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru
Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności leżących po
stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
Nagrody nieodebrane przez Laureata w uzgodnionym z nim terminem przepadają.
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6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego
zakończeniu odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem.
§8 Prawa autorskie
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł promujących
przedsiębiorczość, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (dalej: Utwór) będące
wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników. Uczestnik oświadcza i
zapewnia, że w chwili przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych,
wykonany i dostarczony Utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, jak i że
Uczestnikowi służyć będą wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych
elementów Utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na
Organizatora oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone,
w szczególności osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Utworu.
Nadto Uczestnik oświadcza, że rozporządzenie Utworem jak i korzystanie z niego
przez Organizatora nie będzie naruszać żadnych praw własności przemysłowej i
intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i
praw do znaków towarowych, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są
od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu oraz
realizacji Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Z chwilą ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu i wyłonienia Laureatów
następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora,
majątkowych praw autorskich do Utworu jak i każdej jego części na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie czasowego lub trwałego utrwalania lub zwielokrotniania całości lub
poszczególnych elementów - wytwarzanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek
systemie i na jakimkolwiek nośniku), w dowolnej liczbie egzemplarzy
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu utworu, jak i jego egzemplarzy, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w całości lub w
części,
jak również w połączeniu z innymi utworami; a także publiczne udostępnianie w
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całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami; w taki sposób,
aby każdy miał do niego dostęp, w tym wprowadzania do pamięci komputera
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, internetu, oraz w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych, w szczególności na stronie
http://www.akademiaparp.gov.pl
d) wprowadzania modyfikacji i zmian w pełnym zakresie – w odniesieniu do całości
lub części.
e) używania w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych
związanych z wprowadzeniem utworu do obrotu i ich rozpowszechnieniem
Laureat wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie
wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu.
Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do Utworu, tj. udziela
zezwolenia na wykonywanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu na polach
eksploatacji wskazanych powyżej.
Laureat zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora ani
jego następców prawnych lub podmiotów na które Zamawiający przeniesie prawa
autorskie lub którym udzieli licencji do Utworu, swych autorskich praw osobistych i
upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych,
o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczególności do: decydowania o sposobie oznaczenia Utworu, decydowania o
nienaruszalności treści i formy Utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu
Utworu publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu,
decydowania o zachowaniu integralności Utworu.
W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł
reklamowych autorom tych haseł reklamowych - Laureatom Konkursu, poza
uprawnieniem do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują
żadne inne roszczenia wobec Organizatora oraz wobec osób trzecich, które te prawa
następnie nabyły.
W przypadku złożenia przez Uczestnika, w tym Laureata Konkursu, niezgodnego z
prawdą oświadczenia, o którym mowa ust. 1 powyżej Organizator zastrzega sobie
prawo decyzji do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony
uczestnik traci prawo do Nagrody określonej w Regulaminie, a jeśli Nagroda została
już przyznania będzie ona podlegała zwrotowi Organizatorowi Konkursu w terminie
siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania przez Uczestnika pisemnej informacji o
wykluczeniu z Konkursu.
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8. Laureat Konkursu z chwilą udziału w Filmie wyraża nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę
na to, aby jego wizerunek utrwalony na Filmie nagranym przez Organizatora w całości
lub w postaci dowolnych fragmentów był wykorzystywany i rozpowszechniany przez
Organizatora Tomorrow sp. z o.o. oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
każdego z nich z osobna jak i łącznie w celach w celach informacyjno – promocyjnych
Akademii PARP.
Powyższe oświadczenie, odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) rozpowszechniania i korzystania
z wizerunku Laureata na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym także, choć
niewyłącznie, obejmuje zgodę na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten
wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i
metodami, rozpowszechnianie wizerunku oraz publikowanie oraz publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp, w tym wprowadzanie
do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, internetu,
intranetu oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, także wraz z
utrwalonymi w ramach Konkursu, jak i poza nim, wizerunkami, głosami i
wypowiedziami innych osób. Organizator Konkursu posiada prawo decydowania o
formie i czasie wykorzystywania wizerunku Laureata w całości lub w postaci
dowolnych fragmentów, jak również prawo do zestawiania wizerunku z innymi
utworami, skracania lub wprowadzania zmian – w zakresie wszystkich pól
eksploatacji, jak i prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego
oświadczenia na podmioty trzecie.
9. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 8 powyżej, Laureat zobowiązuje
się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości podwójnej wartości
nagrody, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. a) Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z
udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad
Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika
naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego
renomę lub interesy
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wiążącej i rozstrzygającej
interpretacji jego warunków. Decyzja Komisji, Organizatora oraz wynik Konkursu jest
ostateczny
i nie podlega zaskarżeniu.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia

4.

5.

6.

7.
8.
9.

lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez rekompensaty dla
Uczestników. O powyższej decyzji Organizator poinformuje wszystkich
zarejestrowanych Uczestników Konkursu poprzez informację na stronie:
http://www.akademiaparp.gov.pl
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu należy składać na piśmie, na
adres Organizatora, przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż w terminie
do 30 listopada 2015 r. Organizator w terminie 14 dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i
niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z
uczestnictwem w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji
elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego
działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.
Konkurs podlega przepisom prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym
uczestnictwem w Konkursie w siedzibie Organizatora oraz
na stronie:
http://www.akademiaparp.gov.pl

Zatwierdzono dnia 18.09.2015
Kierownictwo Projektu
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