REGULAMIN KONKURSU „MÓJ INNOWACYJNY WYNALAZEK 2017”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, zwana dalej Organizatorem lub KPAI.
2. Celem Konkursu jest promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie
doskonaleniem ich umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności w województwie
kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszej pracy konkursowej przedstawiającej pomysł na
innowacyjny wynalazek.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń w wieku od 6 do 20 lat, uczęszczający do szkoły
podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z województwa kujawsko-pomorskiego. Prace
mogą być indywidualne lub grupowe (maks. 3 osoby w ramach danej kategorii wiekowej).
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
akceptuje jego treść.

II. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie i
dostarczenie we wskazanej formie i w wyznaczonym terminie:
a) Pracy konkursowej obrazującej temat konkursu „Mój innowacyjny wynalazek” w jednej z
czterech kategorii:
I. Szkoły podstawowe: klasy I-III – praca wykonana dowolną techniką plastyczną lub techniczną.
II. Szkoły podstawowe: klasy IV-VI – opis pomysłu na innowacyjny wynalazek (maksymalnie 2 strony
A4) wraz z zilustrowaniem opisywanego pomysłu dowolną techniką plastyczną lub techniczną.
III. Szkoły gimnazjalne – model przestrzenny innowacyjnego wynalazku wraz z opisem (maksymalnie
2 strony A4).
IV. Szkoły ponadgimnazjalne – model przestrzenny innowacyjnego wynalazku wraz z opisem
(maksymalnie 2 strony A4).
b) Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do konkursu, obejmującego formularz
kontaktowy z danymi osobowymi Uczestnika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych. W przypadku Uczestnika, który w momencie przesłania pracy konkursowej nie
ukończył 18 roku życia, formularz zgłoszeniowy powinien obejmować ponadto zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na uczestnictwo w konkursie. W przypadku przygotowania pracy przez zespół wymagane
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego przez każdego uczestnika wraz ze wskazaniem składu
zespołu, w pracach którego się uczestniczyło.
2. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do 31 maja 2017 r.
(decyduje data wpływu) w wybranej formie:
a) elektronicznej (zaprezentowanie przygotowanej pracy):
W przypadku wyboru dostarczenia pracy w formie elektronicznej należy przesłać materiał prezentujący
pracę konkursową (zdjęcie i/lub krótki filmik maks. 2 minutowy) na adres biuro@kpai.pl lub dostarczyć

na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) na adres:
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O. O.
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
Z dopiskiem „KONKURS – MÓJ INNOWACYJNY WYNALAZEK 2017”
lub
b) faktycznego dostarczenia pracy:
W przypadku wyboru faktycznego dostarczenia pracy należy ją dostarczyć na adres:
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O. O.
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
Z dopiskiem „KONKURS – MÓJ INNOWACYJNY WYNALAZEK 2017”
3. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika (Zespół) pracy w formie elektronicznej (pkt 2a)
Organizator ma prawo wezwać do dostarczenia przed rozstrzygnięciem konkursu na adres siedziby
faktycznie wykonanej pracy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia prac
konkursowych.
5. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przesyłania i przewozu.
6. Deklaracja udziału w konkursie oznacza również zgodę na opublikowanie danych osobowych
Zwycięzcy oraz podanie wyników konkursu na stronach internetowych KPAI.
7. Wszelkie pytania można zgłaszać telefonicznie lub mailowo, tel. +48 56 661 17 11, email:
biuro@kpai.pl.
8. Każdy Uczestnik (Zespół) może zgłosić do Konkursu jedną pracę. W przypadku zgłoszenia kilku prac
pod ocenę poddana będzie ostatnia ze złożonych prac. W przypadku niemożliwości stwierdzenia, która
z prac jest ostatnią, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich prac Uczestnika
(Zespołu) lub wyboru jednej z nich.
9. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
a) zostanie nadesłana po dacie zamknięcia Konkursu;
b) nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu;
c) projekt zgłoszony jako praca konkursowa w niniejszym Konkursie był już uprzednio nagradzany,
realizowany lub zgłoszono go z naruszeniem praw autorskich;
d) Uczestnik (Zespół), który nadesłał dokumentację pracy w formie elektronicznej nie dostarczy
faktycznie wykonanej pracy na prośbę Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunków prac w całości, bądź ich
wybranych fragmentów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo własności zgłoszonych w Konkursie prac - w celu realizacji
swoich statutowych działań.
12. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia Zwycięzcy Konkursu dokona komisja konkursowa
powołana przez Organizatora.

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora
(www.kpai.pl).Organizator poinformuje nadto Zwycięzców Konkursu bezpośrednio - drogą mailową
lub telefoniczną - na adresy lub numery telefonów wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
14. Decyzja powołanej przez Organizatora komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

III. OCENA PRAC
1. Przy ocenie prac konkursowych Organizator będzie brał pod uwagę, że prace konkursowe powinny
wzbudzać pozytywne i czytelne skojarzenia z założeniami konkursu. Prace konkursowe powinny być
samodzielne, unikatowe, spójne i nowoczesne. Prace konkursowe nie mogą być plagiatem lub
wykazywać istotnego podobieństwa do używanych znaków graficznych innych powszechnie znanych
podmiotów.
2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
3. Zadaniami Komisji Konkursowej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,
b) ocena zgłoszonych prac,
c) przyznanie nagród i wyróżnień indywidualnych.
4. Kryteriami oceny będą przede wszystkim:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
c) oryginalność,
d) potencjał rynkowy,
e) innowacyjność.

IV. NAGRODY
1. Organizator przyzna nagrody za najlepsze prace konkursowe w każdej z czterech kategorii.
2. Nagroda zostanie przyznana za przygotowanie najciekawszej pracy odpowiadającej tytułowi
konkursu zgodnie z przyjętymi kryteriami.
3. Laureatom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za Nagrody.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą (Zespołem) lub rezygnacji przez
Zwycięzcę (Zespół) z nagrody, Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi (Zespołowi).
5. Komisja Konkursowa ma prawo zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

V. DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to,
że jego dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą przetwarzane przez Organizatora jako
administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Wyrażając zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnik konkursu godzi się tym samym na ich zbieranie,
utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie dla celów związanych z

przeprowadzeniem Konkursu oraz na ich usuwanie. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

VI. PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKÓW GALI
WRĘCZANIA NAGRÓD
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym i nieograniczonym czasowo i terytorialnie
przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich na następujących polach
eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, wykorzystywanie w internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a
także prezentowanie prac na wystawach organizowanych przez KPAI wraz ze zgodą na ich publiczne
wykorzystanie.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ingerowania w graficzne odwzorowanie prac
konkursowych (takiego jak obróbka graficzna, wykorzystywanie fragmentów prac, graficzne ich
modyfikowanie, itp.) w celu wykorzystywania ich do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.
3. Podczas uroczystości wręczenia nagród może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna
utrwalająca wizerunki uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ich
wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych,
zamieszczania w prasie, mediach, internecie oraz innych form utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania, z podaniem danych autora/autorów prac, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
4. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i tym samym
wyrażenie zgody na wykorzystywanie prac oraz wizerunku uczestników w całości i fragmentach w ww.
zakresie.
5. Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konkursie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych
nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przedstawionych przez Uczestników, jak również
nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż
dziesięciu prac konkursowych na każdą kategorię.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykładni postanowień niniejszego regulaminu. Zapytania w tym
zakresie należy kierować na adres Organizatora Konkursu.
5. Złamanie postanowień regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

