Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza wszystkich do wzięcia udziału
w konkursie na nazwę Spółdzielni Socjalnej. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

W konkursie może wziąć udział każdy w każdym wieku. Projekt nazwypowinien zawierać nazwę:
spółdzielnia.

Zwycięzca konkursu otrzyma koszulkę z unikatowym wzorem. Jeżeli komisja konkursowa
wybierze więcej niż jednego zwycięzcę oboje otrzymają nagrody w postaci koszulek
z unikatowymi wzorami. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy projekty.

Nazwa będzie wykorzystywana do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych
i korespondencyjnych spółdzielni.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą na adres Organizatora bądź zamieszczać na tablicy
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Fanpage Organizatora na stronie www.facebook.com w terminie do 22.06.2014r. do godz. 22:00

REGULAMIN KONKURSU
NA NAZWĘ SPÓŁDZIELNI

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs obejmuje stworzenie: NAZWY SPÓŁDZIELNI
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Organizatora (adres URL:
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Sp%C3%B3%C5%82dzielniSocjalnych/137252236293238?fref=ts)
4. Konkurs trwa od 11.06.2014 do 22.06.2014r. do godz. 22:00. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na tablicy Fanpage Organizatora, której adres wskazano w ust. 3
II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie nazwy spółdzielni, której członkami będą
spółdzielnie socjalne z terenu całej Wielkopolski, skupione wokół 4 głównych branż:
a. Produkcja
b. Usługi opiekuńcze, IT, doradztwo,
c. Usługi pielęgnacji zieleni,
d. Catering
2. Terenem działalności spółdzielni będzie teren Rzeczpospolitej polskiej oraz zagranica
3. Nazwa spółdzielni ma spełniać funkcje identyfikacyjne, popularyzatorskie, promocyjne
i korespondencyjne
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1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą przystąpić do niego osoby, które:
1) mają status fana na stronie profilu Organizatora dostępnego w serwisie Facebook na
stronie:
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-RzeczSp%C3%B3%C5%82dzielni-Socjalnych/137252236293238?fref=ts
2) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
2. Zwycięzca Konkursu powinien dodatkowo:
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III. Warunki uczestnictwa

3.
4.
5.
6.

1) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do NAZWY
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),
w przypadku osób fizycznych wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - stanowiące załącznik
nr 1 do Regulaminu konkursu.
2) w przypadku zwycięzcy będącego osobą niepełnoletnią w jej imieniu oświadczenie
i formularz, o których mowa w pkt. 1), podpisują przedstawiciele ustawowi, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu
Każdy Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 projekty.
Projekt NAWZY zgłoszony do udziału w konkursie nie może być z niego wycofany.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o Zwycięzcy konkursu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
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V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy przesyłać w sposób określony w pkt IV w terminie do
22.06.2014r . do godz. 22:00 Oświadczenia (załącznik nr 1 lub 2 Regulaminu konkursu)
wydrukowane i podpisane należy dostarczyć do siedziby Organizatora w terminie 3 dni
od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu
lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą podlegały
ocenie Komisji Konkursowej.
3. Niespełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie spowoduje niemożność
wyboru Zwycięzcy. Organizator w takim wypadku zastrzega sobie możliwość wyboru
innej pracy konkursowej jako zwycięskiej bądź skorzystanie z prawa do nierozstrzygnięcia
konkursu.
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IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt NAZWY można przesyłać na adres mailowy Organizatora bądź umieszczać na
tablicy Fan page’u Organizatora na stronie www.facebook.com. W przypadku wyboru
drogi mailowej obok nazwy należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane
teleadresowe. W przypadku umieszczania prac na tablicy Fan page’u Organizatora

1.

2.
3.

4.

5.

6.

VII. Prawa autorskie i dane osobowe
W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje NAZWY będące wynikiem
indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz
wolne od wad prawnych.
Z chwilą zgłoszenia projektu NAZWY do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
korzystanie z tego projektu przez Organizatora dla celów konkursowych.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez
niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik
konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez
Zwycięzcę lub Zwycięzców konkursu na Organizatora praw autorskich do zwycięskiej
NAZWY, rozporządzanie nabytymi autorskimi prawami majątkowymi, w tym zezwalanie
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i nieodpłatnego korzystania na wszystkich
znanych w chwili ogłoszenia konkursu polach eksploatacji. Organizator jest uprawniony
do korzystania z NAZWY w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego
podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę
poprzez przystąpienie do konkursu.
Organizator będzie mógł:
a) utrwalać, modyfikować zwielokrotniać i upowszechniać NAZWĘ bez ograniczeń
b) Rozporządzać NAZWĄ w sposób nieograniczony
c) rozpowszechniać NAZWĘ w każdy inny sposób tj. poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie
w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej NAZWY
autorowi– Zwycięzcy lub Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania
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6.
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1.
2.
3.
4.
5.

VI. Zasady przyznawania nagród
Wyboru Zwycięzcy konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę: nagrodę główną – rzeczową o wartości 40 zł.
Z przebiegu konkursu Komisja konkursowa sporządza protokół.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora. O terminie odbioru nagrody Zwycięzcę
konkursu poinformuje Organizator – w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i formie wyznaczonej przez
Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przeniesienia
praw autorskich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do
osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
VIII. Postanowienia końcowe
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1. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
http://spoldzielnie.org/new,340 oraz w jego siedzibie (ul. Chłapowskiego 15/1,
61-504 Poznań).
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub
jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej NAZWY, w każdym momencie, bez
podawania przyczyn.
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. Uczestnik Konkursu
nie będzie podnosić w związku z powyższym żadnych roszczeń przeciwko
Organizatorowi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak
i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie,
w związku z uczestnictwem w konkursie.
6. Wszelkie wątpliwości dot. konkursu wyjaśnia Organizator.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks
cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku
z przedmiotowym konkursem, jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Organizatora.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebookiem
w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi
promocji a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane
w celach marketingowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na nazwę spółdzielni

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu
całości

autorskich

praw

majątkowych

do

nazwy

spółdzielni

w

rozumieniu

ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

………………………………………...…..…………………………….
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miejscowość, data i podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na nazwę spółdzielni

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE
UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na nazwę spółdzielni zrzeszającej podmioty
z całego regionu na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej
twórczości..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie
została/yzgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw
majątkowych do nazwy spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na
umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu
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....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
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przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

