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REGULAMIN KONKURSU

Konkurs ”Przedsiębiorczośd bliżej edukacji” 
organizowanego przez

Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę Damco Polnad Sp. z o.o. 
W ramach projektu

¿ WIELKOPOLSKA
MUSI WIEDZIEĆ

§ 1 Wstęp

1. Organizatorami Konkursu „Przedsiębiorczośd bliżej edukacji” zwanego dalej ,,Konkursem’’ są: Wyższa 
Szkoła Logistyki w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 sierpnia 2005 roku DSW-3 JG-4001-290-05 wpisana do rejestru uczelni 
niepublicznych pod poz. 150, zwana dalej ,,Organizatorem’’, oraz fima Damco Poland Sp. z o.o. 
zarejestrowana w Warszawie na ulicy Wołoska 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000046960 zwana dalej ,,Organizatorami’’.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 wześnia 2011 roku i trwad będzie do godz dnia 26 września 2011 
roku.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 27 września 2011 r.

§ 2 Prawo uczestnictwa

1. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje wyłącznie uczniom klas 3 i 4 szkół ponagimnazjalnych 
będących podmiotami w projekcie „Wielkopolska musi wiedzied” z kierunków technik logistyk, technik 
spedytor.

2. Każda klasa może przesład jedną propozycję hasła.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie hasła konkursowego na formularzu 
konkursowycm, którego wzór zamieszczony jest załączniku nr 1 niniejszego regulamiu na adres e-mail 

lub faxem na numer 61 850 47 89maria.hirowska@wsl.com.pl 
2. Każda 3 i 4 klasa kształcąca się w kierunku technik logistyk i technik spedytor może przesład jedno hasło 

konkursowe na formularzu konkursowym.
3. Formularz konkursowy zamieszczony jako załącznik nr 1 niniejszego regulaminu musi byd podpisany 

przez nauczyciela prowadzącego klasę zwanego dalej Uczestnikiem.

mailto:maria.hirowska@wsl.com.pl


WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku 
uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 1 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu 
Konkursu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 
niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4 Zasady Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika następuje poprzez przesłanie do godziny 10 dnia 26 
września 2011 roku zgłoszenia konkursowego z wykorzystaniem gotowego formularza konkursowego 
Organizatorom na adres mailowy  w tytule wiadomości wpisując 
„Przedsiębiorczośd bliżej edukacji” lub faxem na numer 61 850 47 89

 maria.hirowska@wsl.com.pl,

2. Konkurs polega na:
a. Samodzielnym wymyśleniu hasła promującego działalnośd firmy Damco w Wielkopolsce.
b. Przesłaniu opracowanego hasła na gotowym formularzu konkursowym, którego wzór znajduje 

w załczniku nr 1 niniejszego regulaminu pod wskazany adres e-mail lub fax. Projekty mogą 
zostad przesłane w dowolnej formie: pliki doc, docx, PDF z pliku doc, lub skany w formie jpg.

c. Po zakooczeniu Konkursu, tj. po upływie wyznaczonego terminu na przesyłanie zgłoszeo, 
powołana przez Organizatorów komisja konkursowa, (zwana dalej „Komisją Konkursową”), oceni 
wszystkie nadesłane propozycje haseł i wybierze zwycięzcę Konkursu mając za podstawę przede 
wszystkim spójnośd przesłanego hasła z tematem przewodnim konkursu, a także oceniając ich 
kreatywnośd.

d. Wśród nadesłanych zgłoszeo Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięskie hasło danej klasy 
reprezentowanej przez nauczyciela zwanego dajel Uczestnikiem ze szkoły będacej podmiotem w 
projekcie..

3. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 28 września 2011 roku podczas konferencji podsumowującej 
projekt Wielkopolska musi wiedzied oraz na stronie internetowej Logistyczna Platforma Badawcza 

i witrynie internetowej Wyższej Szkoły Logistykiwww.lpb.wsl.com.pl  www.wsl.com.pl.
4. Przesyłając Organizatorom hasło konkursowe w sposób określony w ust 2 Uczestnik:

a. oświadcza, iż jest twórcą hasła w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do takiego Projektu wszelkie prawa 
autorskie,

b. udziela nieodpłatnie Organizatorom licencji na korzystanie z przesłanego hasła w celu 
nieograniczonej w czasie publikacji hasła na stronie internetowej Organizatorom oraz w innych 
wybranych przez Organizatorom materiałach promocyjnych. Jednocześnie Organizatorzy 
zastrzegą, że Projekty przesłane przez Uczestnika zostaną oznaczone lub podpisane imieniem i 
nazwiskiem nauczyciela prowadzącego klasę,

5. zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeo Organizatorów z tytułu wad prawnych 
przesyłanych haseł. W szczególności dotyczy to roszczeo osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr 
osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich 
roszczeo przez Organizatorów lub zasądzenia ich od Organizatorów, Uczestnik zobowiązuje się do 
zwrotu regresowo Organizatorom kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych 
z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). Uczestnik
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zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatorów lub 
kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z 
udziałem Organizatorów, a wynikłego z okoliczności związanych przesłaniem ProjektemZgłoszenia 
konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w 
terminie, niepełne lub nieczytelne są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. W Konkursie nie 
będą również uwzględniane odpowiedzi przedstawiające treści powszechnie uznane za wulgarne lub 
obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizatorzy powołuje 
czteroosobową Komisję Konkursową. Decyzje Komisji są ostateczne. Do zadao Komisji należy w 
szczególności:

a. czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania Nagrody wyłonionemu zwycięzcy,
c. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców oraz przyznania Nagrody zgodnie z 

Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
d. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych zwycięzców,
e. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania Nagród,
f. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
g. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w 

tym dotyczących interpretacji postanowieo Regulaminu.
h. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:

• Mateusz Michalski - Koordynator ds. obsługi finansowej i administracyjnej projektu 
"Wielkopolska musi wiedzied"

• Maria Hirowska - Pracownik ds. upowszechniania informacji o projekcie 
"Wielkopolska musi wiedzied"

• Tomasz Balcerkiewicz - Branch Manager i kierownik podpoznaoskiego oddziału firmy 
Damco

• Małgorzata Lotka - Fabiś - Key Account Manager podpoznaoskiego oddziału firmy Damco

§5 N agrody

1. Fundatorem nagrody jest firma Damco Poland Sp. z o.o.
2. Nagrodą w konkursie jest całodniowa wizyta studyjna w podpoznaoskim oddziale firmy Damco w 

Robakowie oraz zwrot kosztów dojazdu wraz z ubezpieczeniem do kwoty 2000 zł brutto dla zwycięskiej 
klasy (maxymalnie do 40 uczniów).

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie i przekazanie nagród

Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatorów nie jest "grą losową", "loterią 
fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach 
wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).
1. Nagrody w Konkursie nie można zamienid na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieśd prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na Konferencji podsumowującej projekt 

„Wielkopolska musi wiedzid” oraz zostanie opublikowana na witrynie internetowej Logistycznej
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Platformie Badawczej www.lpb.wsl.com.pl i oraz stronie internetowej stornie WSL www.wsl.com.pl w 
dniu 28 września 2011r.

4. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostannie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu 
powiadomiony przez Organizatorów o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną (e-mail).

5. W przypadku braku udziału przedstawiciela szkoły, którego klasa zwyciężyła w Konkursie, w 
Konferencji podsumowującej projekt „Wielkopolska musi wiedzied” oraz braku możliwości 
skontaktowania się ze zwycięzcą droga mail’ową, organizator skontaktuje się przedstawicielem klasy 
telefonicznie.

6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu 
kontaktowego) będzie przyczyną odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. W 
takim przypadku ngroda, wizyta studyjna wraz kosztami dojazdu w kwocie do 2000 zł brutto zostanie 
przekazana następnej w kolejności klasie, która zajeła w opini komisji drugie miejsce.

7. Przekazanie nagrody w postaci zaproszenia na wizytę studyjną odbędzie się na warunkach oraz w 
terminie podanym przez organizatora.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożnośd ani utrudnienia odbioru nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

9. Nieodebranie nagrody skutkuje utratą prawa do nagrody przez uczestnika.

§ 7 Reklamacje

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. usługi internetowe lub za działalnośd osób trzecich.
b. nieprawdziwośd danych i oświadczeo złożonych przez Uczestników Konkursu;
c. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeo, których 

Organizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzied, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 
losowymi o charakterze siły wyższej,

d. przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatorów, działania sieci elektronicznej i Internetu lub spowodowane działaniem firmy 
kurierskiej lub Poczty Polskiej, za pośrednictwem której będą doręczane przesyłki.

2. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych prac powinny byd 
składane pisemnie na adres Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ul. Estkowskiego 6, Poznao w 
terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 14 od dnia otrzymania 
reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym 
stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja 
w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązao związanych z 
niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, odpowiedni dla siedziby organizatora. 
Skierowanie przez uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienie koocowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie jedengo z Organizatorów, to jest w Poznaniu przy ul. 
E.Estkowskiego 6 oraz na stronie internetowej w zakładce konkurs www.lpb.wsl.com.pl 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
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3. Złamanie ustaleo regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 
uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminów dotyczących przeprowadzania 
konkursu.

5. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a 
nawet odwołania w przypadku zdarzeo losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na 
stronach internetowych: www.lpb.wsl.com.pl.

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z 
niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego 
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzyma nej nagrodzie na stronach 
internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych i w publikacjach wydawniczych 
Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem 
wyników Konkursu.

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów 
Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo 
wglądu do nich i do ich poprawiania.

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będą Organizatorzy. Dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

9. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą byd przetwarzane przez Organizatorów 
wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno- 
marketingowych Organizatorów. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania

10. Wszelkie pytania i uwagi można kierowad na oficjalny adres e-mail
konkursu: maria.hirowska@wsl.com.pl .

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2011 roku.

(miejsce, data czytelny podpis)
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