Regulamin Konkursu
„Gospodarka obiegu zamkniętego – jak ją popularyzować?”
1.

Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Gospodarka obiegu
zamkniętego – jak ją popularyzować ?”, zwanego dalej „Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest spółka SUEZ Polska Sp. z o.o. (dalej „Organizator” lub „SUEZ
Polska”) z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Zawodzie 5.

3.

Konkurs finansowany jest ze środków własnych SUEZ Polska.

4.

Patronem merytorycznym konkursu jest Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania
Odpadów Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.

5.

Celem Konkursu jest promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego („GOZ”), w związku z
czym projekty i prace wykonywane przez Uczestników mają prezentować ideę GOZ, jej
zalety, korzyści oraz obszary, w których idea ta może zostać wprowadzona w życie.

6.

Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 9 kwietnia do 21 maja 2018 r. Ogłoszenie
wyników nastąpi nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r.

7.

Konkurs
adresowany
jest
do
studentów
Wydziału
Inżynierii
Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej (dalej jako „Uczestnicy” lub „Uczestnicy Konkursu”), bez
względu na kierunek studiów.

8.

Prace/ projekty na konkurs mogą być wykonane za pomocą dowolnej formy wyrazu, w
szczególności obrazu, rysunku, plakatu, fotografii, prezentacji, instalacji, materiałów
multimedialnych itp.

9.

Praca/ projekt może być realizowana indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. W
przypadku grupy studentów wymogi formalne dotyczą każdego ze studentów z osobna.

10.

Do pracy/ projektu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem 1 i
oświadczeniem 2, będącymi załącznikami nr 1, 1.1, oraz 1.2 do niniejszego Regulaminu.
Pracę/ projekt należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Technologii i Urządzeń
Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej, budynek A, pokój 128, lub przesłać drogą
mailową na adres konkurs@suez.com
Termin składania prac/ projektów wraz z formularzem zgłoszeniowym uczestnictwa w
Konkursie upływa 21 maja 2018 r. o godzinie 1400.
Prace/ projekty niekompletne, bez zgłoszenia, niespełniające wymogów formalnych oraz
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Za prace/ projekty zgłoszone po terminie uważa się także takie, które niezależnie od
przyczyn, nie dotarły do patrona merytorycznego w terminie określonym w punkcie 11
powyżej.
Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek przeszkody czy opóźnienia związane
z przesłaniem zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu.

11.
12.
13.

14.
15.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem każdego Uczestnika, że
przysługują mu nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa osobiste i majątkowe
do złożonej pracy na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji wraz z
prawem na wykonywanie praw zależnych.

16.

Każdy Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia
praw osób trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie do konkursu
oznacza zgodę autora na używanie pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej do celów
związanych z Konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

17.

Nagrody zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

18.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani spośród wszystkich Uczestników Konkursu.
Organizator powoła Jury, które dokona merytorycznej oceny zgłoszeń. Jury składać się
będzie z przedstawicieli Organizatora i Patrona merytorycznego. Dokładny skład Jury
zostanie ogłoszony przez Organizatora w formie odrębnej informacji w terminie do 10
czerwca 2018. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
www.suezpolska.com oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
www.goz.edu.pl

19.

Członkowie Jury dokonają wyboru poprzez głosowanie. Każdy z członków Jury ma jeden
głos, wszystkie głosy są równe.

20.

Jury przyzna maksymalnie 3 nagrody. Nagrodami w konkursie są loty paralotnią, ufundowane
przez Organizatora oraz organizacja wyjazdu edukacyjnego do instalacji na terenie Polski,
należącej do Organizatora.

21.

Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
www.suezpolska.com oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
www.goz.edu.pl

22.

Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że wykonywane będą
zdjęcia, nagrania filmowe i wywiady z ich udziałem dla celów związanych z Konkursem, a
powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane w publikacjach i
materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, broszurach i
materiałach zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane do mediów światowych oraz
w czasie gali wręczenia nagród.

23.

Uczestnik konkursu akceptując Regulamin wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie
zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z jego udziałem dla celów związanych z Konkursem, a
powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane w publikacjach i
materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, broszurach i
materiałach zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane do mediów światowych oraz
w czasie Gali wręczania nagród w Konkursie.

24.

Uczestnicy Konkursu udzielają firmie SUEZ Polska Sp. z o.o. prawa do powielania,
umieszczania i wykorzystywania ich danych, wizerunku, osiągnięć i tytułów na całym
świecie, bezterminowo. Upoważnienie to jest ściśle ograniczone do użytku firmy SUEZ i jest
bezpośrednio związane zarówno z realizacją Konkursu „Gospodarka obiegu zamkniętego –
jak ją popularyzować?”, jego promocją i reklamą.

25.

Uczestnicy Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu Konkursu upoważniają firmę SUEZ
Polska Sp. z o.o. do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych
osobowych i wizerunku zwycięzców w środkach masowego przekazu tj. m.in. w
ogólnopolskiej prasie, Internecie i innych mediach.

26.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SUEZ Polska Sp. z o.o. Dane
przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w celu
przeprowadzenia
i promowania Konkursu, w tym m.in. w celu wyłonienia Zwycięzców.

27.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

28.

Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie
przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu
oraz późniejsze cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

29.
30.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
określone w Regulaminie.

31.
32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik nr 1.1 – Oświadczenie 1
Załącznik nr 1.2 – Oświadczenie 2

