REGULAMIN KONKURSU
„IMIĘ DLA ROBOTA POSZUKIWANE"
WPROWADZENIE
Robotyczna drużyna Centrum Hewelianum powiększyła się o nowego członka – w pełni interaktywnego
i przyjacielskiego psa. Będzie on towarzyszył naszym starszym „edukatorom” Pingowi i Pongowi podczas zajęć
edukacyjnych.
Pierwszą okazją do spotkania z robotem – psem będą pokazy Roboferie, odbywające się w ramach specjalnego
programu ferii zimowych w Centrum Hewelianum.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie „IMIĘ DLA ROBOTA POSZUKIWANE", zwanym dalej „Konkursem".
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Hewelianum, jednostka Budżetowa Gminy Miasta
Gdańska, zwane dalej „Organizatorem".
Centrum Hewelianum
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4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ponadterytorialnego
zasięgu Internetu.
5. Adresatami konkursu są grupy szkolne wszystkich etapów edukacyjnych, zgłaszane przez
reprezentującego je Nauczyciela.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Ogłoszenia i komunikaty związane z Konkursem i jego przebiegiem publikowane będą
na Facebooku oraz stronie internetowej Organizatora: www.hewelianum.pl.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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§2.
CEL KONKURSU
1. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie imienia dla robota - psa z Centrum Hewelianum. Imię
może być dowolne, jednakże jego długość nie może przekroczyć 50 znaków. Preferowane będą
imiona krótkie (najwyżej dwa słowa), pasujące do imion pozostałych robotów (Ping i Pong), łatwe
do zapamiętania, skojarzenia oraz wymówienia. W przypadku zgłoszenia takich samych imion, w
Konkursie bierze udział wyłącznie to, które zostało zgłoszone wcześniej.
2. Zwycięskie imię będzie opublikowane na stronie internetowej oraz w kanałach social media
Organizatora.

§3.
ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele reprezentujący grupy szkolne wszystkich etapów
edukacyjnych, zwani dalej „Uczestnikami".
2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie propozycji imienia dla robota – psa.
3. Termin nadsyłania proponowanych imion mija 28 lutego 2018 roku o godz. 24:00.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkurs u nie więcej niż trzy propozyc je
imienia.
5. Przyjęcie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą
mailową.
6. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, uważa się, że zgłoszenie nie dotarło do Organizatora.
7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone propozycje wulgarne, naruszające dobre obyczaje
lub zawierające treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator.
8. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zdjęcie wraz ze skanem podpisanego formularza
zgłoszenia (załącznik) na adres e-mailowy: imiedlarobota@hewelianum.pl.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 07 marca 2018 r.
10. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Facebooku oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.hewelianum.pl.
11. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. O wynikach Konkursu laureaci
zostaną powiadomieni drogą mailową.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

§4.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są: indywidualny czteroosobowy voucher wstępu na wystawy
Centrum

Hewelianum

dla

nauczyciela

oraz

darmowy

udział

jednej
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w robotycznych zajęciach edukacyjnych z oferty Centrum Hewelianum.
2. Wszyscy Uczestnicy, zgłaszający propozycję imienia zgodnie z Regulaminem, otrzymają 50% zniżki
na udział jednej klasy we wskazanych przez Organizatora zajęciach z oferty Centrum Hewelianum.
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3. Zajęcia wskazane w pkt.: 1., 2. będą realizowane do 13 kwietnia 2018 r.
4. Ustalenie rodzaju i terminu zajęć odbywać się będzie telefonicznie pod nr (58) 742 33 52.

§5.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych
z realizacją Konkursu. Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również
żądania ich poprawienia i usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników
Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i zostaną zniszczone lub zanonimizowane niezwłocznie
po

zakończeniu

Konkursu.

Osoby
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w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.hewelianum.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.hewelianum.pl.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych
z Konkursem mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty elektronicznej,
z której korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika Konkursu.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„IMIĘ DLA ROBOTA POSZUKIWANE”

…………………………………………

…………………………………………

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

.……………………………………….

.……………………………………….

E-mail

.………………………………………

.……………………………………….

Adres szkoły

Telefon

Proponowane imię dla robota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.Nr.133 pozycja 883) do celów Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne i mam możliwość wglądu do
swoich danych osobowych i do ich poprawiania. Przyjmuję również do wiadomości, że Administratorem danych
jest
Centrum
Hewelianum,
Jednostka
Budżetowa
Gminy
Miasta
Gdańska,
z siedzibą i adresem w Gdańsku, ul. Gradowa 6.
…………………………………..
(czytelny podpis)

Wypełnione zgłoszenie prześlij na adres:imiedlarobota@hewelianum.pl.

CENTRUM HEWELIANUM
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
ul. Gradowa 6  80-802 Gdańsk  tel.: 58 300 08 42  fax: 58 742 15 13
e-mail: sekretariat@hewelianum.pl  www.hewelianum.pl
NIP: 583-000-93-75  REGON: 190572660

