
Regulamin konkursu na nazwę akcji promującej szkolnictwo zawodowe (dalej Regulamin) 

§ 1. 

Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
a. „Konkurs” – konkurs polegający na wyłonieniu nazwy akcji promującej szkolnictwo zawodowe 

i prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty; 
c. „Komisja Konkursowa” – Komisja powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w celu rozstrzygnięcia 

Konkursu. 
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu 

województwa lubelskiego; 
e. „Nagroda” – nagrodę dla autora zwycięskiej nazwy stanowi sprzęt elektroniczny o wartości 500 zł; 

 
§ 2. 

 
Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru 
nad jego przeprowadzeniem. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki. 
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.03.2017 r. i trwa do 29.03.2017 r. 
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie 
jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

§ 3. 
 

Warunki udziału w konkursie: 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu; 
b. spełniać kryteria uczestnictwa tj. być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej z terenu 

województwa lubelskiego; 
c. poprawnie wypełnić i wysłać drogą elektroniczną w terminie określonym w § 2. Pkt. 3 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.kuratorium.lublin.pl/?konf=167 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3.  Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane oraz niespełniające warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 
4. Przesłanie formularza określonego w pkt. 1c. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

pełnoletniego Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodziców lub prawnych 
opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu. 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie 
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli uzna, że żadna 
z nadesłanych nazw nie jest odpowiednia 

7. Uczestnik przesyłając nazwę udziela nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie 
zaproponowanej nazwy przez Organizatora w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak 
również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 
 

§ 4. 
 

Wyniki Konkursu: 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.kuratorium.lublin.pl 

w terminie do 31 marca 2017  r. 
 

 

http://www.kuratorium.lublin.pl/?konf=167


§ 5. 
 

Odpowiedzialność: 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych 

operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) 
listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane 
będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy 
techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie; 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje 
lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.  
 

§ 6. 
 

Prawa autorskie: 
1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora w ramach otrzymanej nagrody 

na podstawie umowy, autorskich praw majątkowych do tej pracy na następujących polach 
eksploatacji: 

a. zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotograficzną, zapis video na taśmie 
magnetycznej, digitalizacja na dowolnym nośniku zapisu cyfrowego; 

b. wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucja;  
c. wprowadzenie do pamięci systemów informatycznych, np. poprzez umieszczenie w bazie 

danych, w systemach sieciowych, jak Internet, infostrady, systemy on-line, itp.; 
d. pokazy na ekranach lub monitorach; 
e. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu; 
f. wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji i identyfikacji Kampanii promującej 

szkolnictwo zawodowe; 
g. udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji Kampanii 

promującej szkolnictwo zawodowe. 
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie używania i nie korzystania z nazwy wybranej przez 

Organizatora w ramach Konkursu, zobowiązuje się również do nieudzielania licencji na jej 
wykorzystanie innym podmiotom. 

3. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że zgłoszona nazwa nie jest objęta żadnymi prawami osób trzecich.  
 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
4. Przeniesienie praw autorskich do nazwy akcji promującej szkolnictwo zawodowe nastąpi na podstawie 

odrębnej umowy zawartej między Lubelskiem Kuratorem Oświaty a zwycięzcą Konkursu. 
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 


