
Regulamin minikonkursu

Najlepszy produkt /usługa miniprzedsiębiorstwa

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej  „Regulaminem”, określa warunki  i  zasady udziału
uczestników  w  minikonkursie  na  Najlepszy  produkt/usługę  miniprzedsiębiorstwa
organizowanym w ramach programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych
zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem
0000094358 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Uczestnikiem  konkursu  może  być  każde  miniprzedsiębiorstwo  zarejestrowane  
i działające w roku szkolnym 2018/2019.

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej prezentacji przedstawiającej produkt bądź
usługę miniprzedsiębiorstwa.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny.

6. Przesłanie  pracy  na  minikonkurs  Najlepszy  produkt/usługa  miniprzedsiębiorstwa
oznacza akceptację jego regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy minikonkursu przygotowują prezentację, w której przedstawiają produkt
bądź usługę swojego miniprzedsiębiorstwa. 

2. Prezentowany  produkt  bądź  usługa  musi  być  przedmiotem  działalności
miniprzedsiębiorstwa.

3. Prezentacja może zawierać maksymalnie 5 slajdów. Maksymalna wielkość pliku to  
2 MB, nazwa pliku musi zawierać nazwę miniprzedsiębiorstwa.

4. Prace konkursowe należy przesłać w terminie  do 2 marca 2019 r. do koordynatora
programu na adres: karina.machura@junior.org.pl.

5. Minikonkurs trwa od 10 do 23 marca 2019 r. W tym czasie na platformie programu
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zostaną udostępnione prezentacje konkursowe.

6. Oceny prac konkursowych dokonują internauci. 
7. Ranking  miniprzedsiębiorstw jest  ustalany  na podstawie  liczby  głosów zdobytych  

w głosowaniu internautów.

8. Zwycięzca  minikonkursu  Najlepszy  produkt/usługa  miniprzedsiębiorstwa otrzymuje
dodatkowo  3  punkty  w  kwalifikacji  do  Ogólnopolskiego  Konkursu  na  Najlepsze
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, zdobywca 2 miejsca – 2 p., 3 miejsca
– 1 p.
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§ 3

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik  oświadcza,  że  przysługuje  mu pełnia  praw autorskich majątkowych  
i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  
do utworów (prac konkursowych) nadesłanych na konkurs. 

2. W  przypadku  jakichkolwiek  roszczeń  wynikających  z  tytułu  naruszenia  praw  
do  utworów  (prac  konkursowych)  Uczestnik  (przedstawiciel  ustawowy)  zwolni
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.

3. Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  oznaczą  zgodę  Uczestnika  na  przeniesienie  
na  Organizatora  autorskich  praw  majątkowych  do  pracy  konkursowej  
na  wszelkich  polach  eksploatacji  znanych  w  chwili  zgłoszenia  do  konkursu,
zawartych  w  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  z  dnia  
4 lutego 1994 r., w tym w szczególności:

a)  w  zakresie  utrwalania  oraz  zwielokrotniania  utworów  –  utrwalanie,
zwielokrotnianie  
i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu,
w  tym  publiczne  wystawianie  i  udostępnianie  za  pośrednictwem  środków
masowego  przekazu,  egzemplarzy  utworów  utrwalonych  i  zwielokrotnionych  
w  sposób  określony  powyżej,  jak  również  użyczenie  lub  najem  oryginału  lub
egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej –
publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy
prezentacji  i  reklamie  w  mediach,  a  także  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w
taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  nich  dostęp  w  miejscu  
i czasie przez siebie wybranym;

d) udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących
do  Organizatora,  a  także  udostępnianie  w  ramach  portali  i  mediów
społecznościowych (np. Facebook);

e) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez
stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie
zapisu audiowizualnego;

f)  wykorzystania  dla  celów wewnętrznych  Organizatora  w ramach  materiałów
korporacyjnych  i  promocyjnych,  niezależnie  od  ich  formy,  nakładu  i  sposobu
publikacji;

g)  wykorzystania  w  celu  promocji  Organizatora,  w  ramach  materiałów
promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji;

h)  dokonywania  wszelkich  zmian,  jakie  Organizator  uzna  za  celowe,  w  tym
łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.



4.  Z  chwilą  przekazania  pracy  konkursowej  uczestnik  konkursu  przenosi  
na Organizatora autorskie prawa, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji
utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle
swobodnego  uznania  Organizatora,  a  także  przenosi  na  Organizatora  prawo  
do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.

5.  Z  chwilą  przekazania  pracy  konkursowej  uczestnik  konkursu  nieodwołalnie
upoważnia  Organizatora  do  nieodpłatnego  oraz  nieograniczonego  w  czasie  
i  przestrzeni  wykorzystania  jego wizerunku,  na polach eksploatacji  wymienionych  
w niniejszym paragrafie.

6.  Uczestnik  konkursu  upoważnia  Organizatora  do  wykonywania  w  jego  imieniu
autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:

a) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu; 

b)  decydowania  o  nienaruszalności  formy  i  treści  utworu  oraz  do  ich  rzetelnego
wykorzystania (integralność); 

c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 4

KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Po  stronie  Organizatora  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  konkursu  jest  Karina
Machura – karina.machura@junior.org.pl. 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Fundacja  Młodzieżowej
Przedsiębiorczości.

2.  Uczestnik  konkursu  dobrowolnie  przekazuje  swoje  dane  osobowe,  które  są
przetwarzane w imieniu i na rzecz Organizatora.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją i promocją konkursu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji konkursu.

6.  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i  nazwiska
uczestników  będących  zwycięzcami  konkursu,  wraz  z  podaniem  nazwy  szkoły,  na
stronie www.junior.org.pl.

7.  Uczestnik  konkursu  ma  prawo  dostępu  do  treści  udostępnionych  danych
osobowych i ich poprawiania. Może tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na
adres e-mail: karina.machura@junior.org.pl lub listem poleconym na adres: 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
02-504 Warszawa
ul. Kielecka 1/1
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