Regulamin konkursu „Konkurs Pokolenia W”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym
14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym we Wrocławiu-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS pod numerem 0000248319,
kapitał zakładowy w wysokości 23 290 990,00 zł wpłacony w całości, zwana w
dalszej części Regulaminu ARAW.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
3. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 2 października 2017 do 23 listopada
2017 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
5. Konkurs ma na celu inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i
prospołecznych (społecznie pożytecznych) inicjatyw osób i organizacji
powiązanych z Wrocławiem.
§2
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział:
1.1 pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia minimum jeden z poniższych warunków:
a) mieszka we Wrocławiu,
b) studiuje we Wrocławiu,
c) pracuje we Wrocławiu.
1.2 osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, mające
siedzibę we Wrocławiu, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw.
ułomne osoby prawne), w tym w szczególności: organizacje pożytku publicznego,
stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
samorządowe osoby prawne,
1.3 osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które
posiadają miejsce wykonywania działalności na terenie Wrocławia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału jednostki samorządu terytorialnego działające
na terenie Aglomeracji Wrocławskiej.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez rejestrację na stronie
www.pokoleniew.pl od 2 października do 26 października 2017 za pomocą
dedykowanej aplikacji i zamieszczenie opisu projektu, zwanego dalej Opisem.
5. Projekt, o którym mowa w ust. 4, dotyczy w szczególności przedsięwzięcia,
wynalazku lub inicjatywy mającej pozytywny wpływ na otoczenie, a w którym
bierze udział bądź związany jest Uczestnik konkursu.
6. Opis składa się z następujących elementów:
a) przypisanie Opisu do jednej z czterech kategorii do wyboru: nauka, kultura,
innowacja, społeczeństwo,
b) tytułu projektu,
c) opis idei bądź koncepcji, do 200 znaków ze spacjami,
d) opis projektu, do 1000 znaków ze spacjami,
e) opcjonalnie zdjęć, przedstawiających bądź mających związek z realizowanym
projektem, o sumarycznej maksymalnej objętości 5MB,
f)

danych osoby zgłaszającej projekt: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email,
numer rachunku bankowego, na który miałoby nastąpić wpłacenie Nagrody,
numer NIP, jeśli Uczestnik go posiada.
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W Konkursie przewidziane są cztery kategorie, w których można zgłaszać Opisy:
nauka
kultura
innowacje
społeczeństwo.

8. Każdy z Uczestników może przesłać jeden Opis do maksymalnie jednej kategorii.
Jeżeli Uczestnik prześle więcej Opisów, Komisja Konkursowa podda ocenie jedynie
pierwszy nadesłany Opis.

§3
Przebieg konkursu
1. Zgłoszenia w konkursie grupowane są w ramach wybranych przez uczestników
kategorii. Uczestnik konkursu podczas zgłaszania pracy, deklaruje którą kategorię
wybrał.
2. Nagrody w konkursie otrzymają autorzy Opisów, które otrzymają najwyższą liczbę
punktów, zgodnie z kryteriami oceny punktów ujętych w ust. 3.
3. Kryteria oceny Opisów:
a) merytoryczne - zgodność Opisu z tematyką Konkursu,
b) artystyczna wg następujących kryteriów:
i.
stylistyka wypowiedzi od 0 do 3 punktów;
ii.
ortografia i interpunkcja od 0 do 2 punktów;
iii.
innowacyjność wypowiedzi od 0 do 5 punktów;
c) ocena stopnia innowacyjności projektu i jego pozytywnego wpływu na otoczenie
od 0 do 10 punktów.
4 Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu, a także
sposobie odebrania Nagrody, drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail do
dnia 15 listopada 2017.
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody w
przypadku, gdy Uczestnik nie podał lub podał nieprawidłowy dane, które
uniemożliwiają skontaktowanie się z nim.
6. Skład Jury:
a) Dr inż. Piotr Górski prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PWr.

b)
c)
d)
e)

Anna Geryn, redaktor naczelna Akademickiego Radia Luz
Monika Jaworska, koordynator programu Radia RAM
Tomasz Broda, artysta plastyk związany z wrocławską ASP
Bartłomiej Postek, prezes zarządu i właściciel Funmedia Sp. z o.o.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na co
uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.
8. Każda osoba, która przystępuje do udziału w konkursie wyraża zgodę na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

§4
Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) I miejsce – 6 tys. złotych
b) II miejsce – 5 tys. złotych
c) III miejsce – 4 tys. złotych
d) IV miejsce – 3 tys. złotych
2. Symboliczne wręczenie Nagród wraz z dyplomem zostaną wręczone zwycięzcom w
trakcie uroczystej gali z udziałem przedstawicieli 10 uczelni partnerskich, Urzędu
Miejskiego Wrocławia i ARAW w dniu 23 listopada 2017 roku, zwane dalej Galą.
Zaproszenie na galę zostanie przesłane w wiadomości e-mail Zwycięzcom
konkursu w dniu ogłoszenia wyników bądź w następnym dniu roboczym.
3. W trakcie gali, o której mowa w ust. 2, będzie możliwe zaprezentowanie przez
Uczestników projektów, do których przesłali Opis.
4. Nagrody, w formie gotówkowej, zostaną przelane na rachunki bankowe
Uczestników, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 7, w terminie do dnia 7 grudnia
2017
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego numeru rachunku
bankowego przez Uczestnika.
6. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem
nagród uczestnicy zobowiązani będą do ich pokrycia we własnym zakresie, na co –
przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane
na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w
niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej SA z siedzibą we Wrocławiu (Organizator).
2. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także
żądania ich poprawiania lub usunięcia.
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§6
Prawa autorskie
Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji, bez
ograniczeń co do czasu i terytorium, na wykorzystanie przesłanego przez niego
Opisu w ramach Konkursu oraz jego publikację na: stronie www projektu
www.pokoleniew.pl, materiałach drukowanych i prezentacjach związanych z
projektem „Pokolenie W”, Galą i działalnością Organizatora, w tym prezentację
podczas Gali.
Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacyjnych:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach
poprzedzających - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana przez niego praca jest wykonana
samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku
skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi konkursu, Uczestnik
zwalnia Organizatora Konkursu z obowiązku dokonywania świadczeń z tego tytułu i
prowadzenia sporu z osobą trzecią z chwilą jego poinformowaniem przez
Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia na każdorazowe żądanie Organizatora
konkursu wszelkich działań prawnych zapewniających ich należytą ochronę przed
roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się przystąpić do
ewentualnego procesu w miejsce Organizatora konkursu, a gdyby to nie było
możliwe, do przystąpienia do procesu po jego stronie. Uczestnik zobowiązuje się
do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowania
poniesionych przez Organizatora konkursu.
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§5
Postanowienia końcowe
Decyzje Organizatora Konkursu (ARAW) oraz Komisji konkursowej mają charakter
ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Sytuacje nieobjęte niniejszym
regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

