REGULAMIN
1.

"Konkurs na grę pt. „TWOJA DROGA DO SUKCESU”" zwany dalej Konkursem, jest prowadzony przez
Organizatorów imprezy WYSTARTUJ Z NAMI, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Zespół Szkół Mechanicznych im.
W. Andersa w Rzeszowie oraz firmę LINETECH S.A., zwanych dalej Organizatorami.

2.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich branżowych (w przypadku osób niepełnoletnich udział
w konkursie możliwy jest wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych) z terenu województwa podkarpackiego w
zespołach 3-osobowych, zwanych dalej Uczestnikiem, którzy wypełnią i wyślą formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wydarzenia-promocyjne oraz
potwierdzą udział w konkursie do dnia 20 kwietnia 2018 roku włącznie. Potwierdzeniem udziału jest
dostarczenie

wypełnionego

i

podpisanego

formularza

znajdującego

się

na

stronie

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wydarzenia-promocyjne oraz zgody opiekunów prawnych
(w przypadku osób niepełnoletnich) razem z przekazywaną na Konkurs pracą. Pod pojęciem „dostarczenie”
rozumie się przesłanie lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (al. Batalionów
Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów) pracy wraz z formularzem. W przypadku braku formularza, praca nie podlega
ocenie Konkursowej.
3.

Pod hasłem „Uczestnik” rozumie się drużynę składającą się z 3 osób.

4.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do stworzenia gry (np. aplikacja, gra planszowa, gra karciana, itd. – forma
dowolna) i dostarczenia jej do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do
godziny 15:30. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie prac jest Pani Urszula Bociek, tel. 519 682 958. Za datę
dostarczenia rozumie się datę wpłynięcia pracy (wraz z formularzem) do Powiatowego Urzędu Pracy
w Rzeszowie al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów (nie liczy się data stempla pocztowego).
W przypadku prac elektronicznych (aplikacji) za datę wpływu uznaje się dostarczenie prac na nośniku
danych (np. płyta CD, pendrive).

5.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry (np. aplikacja, gra planszowa, gra karciana, itd. – forma dowolna)
pt. „TWOJA DROGA DO SUKCESU”, z uwzględnieniem przynajmniej jednego z trzech bloków tematycznych:
TWOJA DROGA DO SUKCESU:
1. Dzięki Funduszom Unijnym;
2. Jako kariera zawodowa;
3. Czyli skuteczne wykorzystanie predyspozycji;

6.

Wśród uczestników, którzy dostarczą prace, zostaną rozdane następujące nagrody:
1. Za zajęcie I miejsca każdy z członków 3-osobowej drużyny otrzyma voucher o wartości 250 zł.
2. Za zajęcie II miejsca każdy z członków 3-osobowej drużyny otrzyma voucher o wartości 150 zł.
3. Za zajęcie III miejsca każdy z członków 3-osobowej drużyny otrzyma voucher o wartości 100 zł.
Szkoła, której drużyna zajmie I miejsce otrzyma nagrodę w postaci „stół do gry piłkarzyki”
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W przypadku osób niepełnoletnich voucher może odebrać wyłącznie opiekun prawny.
W przypadku nagrody dla szkoły, może ją odebrać Dyrektor szkoły, albo osoba przez niego upoważniona.
Nagrody wręczone zostaną w dniu 26 kwietnia 2018 r. podczas eventu WYSTARTUJ Z NAMI, który odbywa
się od godziny 9:00 do godziny 14:00.
7.

Zwycięzcy konkursu oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie:
www.rpo.podkarpackie.pl
w dniu 24 kwietnia 2018 r.

8.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną..

9.

Zwycięzcy, którzy nie odbiorą nagród osobiście w dniu eventu, mogą odebrać nagrodę w ciągu 7 kolejnych dni,
po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Urszulą Bociek, tel. 519 682 958

10. W razie braku kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród, ale zrobi to z brakiem szkody dla uczestników
Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia konkursu lub całkowitego anulowania go.
Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej sytuacji na stronie Organizatorów.
13. Kryteria oceny prac:
1. Kreatywność w pomysłach na zadania, testy, pytania – maksymalna ilość przyznawanych punktów: 10.
2. Forma prezentacji pracy – estetyka, jakość wykonania. – maksymalna ilość przyznawanych punktów: 10.
3. Przejrzystość zasad gry – prawidłowo sformułowane zasady – maksymalna ilość przyznawanych punktów:
10.
4. Uwzględnienie w formule gry więcej niż jednego bloku tematycznego – za każdy dodatkowy blok
tematyczny – 5 pkt – maksymalna ilość przyznawanych punktów: 10.
5. Kreatywność w formule gry – najciekawsze propozycje dotyczące formuły gry uzyskają maksymalnie
10 punktów.
W ramach kryteriów Komisja może przyznawać od 1 do 10 punktów. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia
punktów wynosi 50.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r., nr 201,poz. 1540 z późn. zm.).
14.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie wyrażając zgodę na udział w konkursie automatycznie przekazują
Organizatorom konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. Organizator
działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe
do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na wszystkich
istniejących i przyszłych polach eksploatacji.

15.

Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nadesłanych prac konkursowych, wprowadzania w nich
zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu prac
konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nadesłanych prac konkursowych.

16.

Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz
że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków
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w celu udziału w konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik.
17.

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów.

18.

Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

ORGANIZATORZY:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE
W RZESZOWIE
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