REGULAMIN KONKURSU „RYMOWANKA”

§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Grupa MAC S.A., wydawca podręczników MAC Edukacja, z siedzibą
w Kielcach, 25-561 Kielce, ul. Witosa 76.
§2
Cel
Konkurs ma popularyzować wśród uczniów i nauczycieli nowoczesne rozwiązania i innowacje w
edukacji.
§3
Warunek
Warunkiem przystąpienia uczniów danej szkoły podstawowej do konkursu jest złożenie przez tę
szkołę zamówienia o wartości nie niższej niż 1000 zł brutto na publikacje zawarte w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Zamówione publikacje powinny zostać przeznaczone na użytek jednej klasy,
a ich liczba powinna odpowiadać liczbie uczniów tej klasy, co szkoła potwierdza stosownym
oświadczeniem ‒ załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Udział szkoły w konkursie wyłącza prawo
zwrotu zamówionych publikacji, o ile przysługiwało ono szkole na odrębnych zasadach. W przypadku
wątpliwości co do zgodności treści oświadczenia ze stanem faktycznym, organizator zastrzega sobie
prawo żądania przedłożenia stosownych dokumentów lub wykluczenia danej szkoły i jej uczniów z
udziału w konkursie.
§4
Temat
Założeniem konkursu jest wymyślenie przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna lub nauczyciela,
rymowanki nawiązującej do serii publikacji Owocna Edukacja.

§5
Ogłoszenie konkursu
Informacje o rozpoczęciu konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mac.pl .

§6
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I‒III szkół podstawowych w całej Polsce (szkoły
powinny spełnić warunek, o którym jest mowa w § 3) , którzy nadeślą na adres organizatora konkursu
prace konkursowe.
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§7
Zasady zgłaszania prac konkursowych
1.
Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną rymowankę. Uczniowie z jednej klasy mogą zgłosić nie
więcej niż trzy rymowanki.
2. Aby rymowanka została zakwalifikowana do udziału w konkursie, musi spełniać poniższy warunek
‒ w treści rymowanki muszą być użyte słowa „Owocna edukacja”.
3.
Rymowanki mogą być zgłaszane do konkursu do 15 listopada 2016 roku. Należy przysłać je
pocztą lub dostarczyć osobiście (w godz. 7.30‒15.30) na adres korespondencyjny Grupy MAC S.A.:
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, z dopiskiem KONKURS.
4.
Poza rymowanką opisaną w pkt. 2 niniejszego regulaminu należy dostarczyć zgłoszenie
zawierające:
a)
formularz wraz informacjami, zawierający dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, klasę,
pełną nazwę szkoły, kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekuna lub nauczyciela uczestnika, oraz ‒
potwierdzony przez dyrektora szkoły – wzór w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
b)
zgodę opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby
konkursu w przypadku otrzymania nagrody ‒ wzór w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§8
Zasady przyznawania nagród
1.

Wyboru laureatów w konkursie dokona Jury Konkursu do 30 listopada 2016 roku.

Jury konkursu będzie obradować w składzie co najmniej trzech reprezentantów Grupy MAC S.A.
2.
O wyborze zwycięskich prac zadecyduje głosowanie Jury. Każdemu członkowi Jury przysługuje
jeden głos. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją.
3.

Protokół z obrad Jury sporządzą pracownicy Grupy MAC S.A. – członkowie Jury.

§9
Nagrody
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna i 5 nagród dodatkowych dla zwycięskich szkół
i zwycięskich uczniów.
Nagrodą główną jest tablica interaktywna MAC Technologie MT83 wraz z oprogramowaniem – o
wartości 2990 zł brutto.
Nagrodami dodatkowymi są zestawy pomocy dydaktycznych.
Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z:
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1. elementów przekazywanych szkole z przeznaczeniem do użytku przez klasę, do której uczęszcza
zwycięski uczeń ‒ którymi są:
‒ liczydło demonstracyjne
‒ waga szalkowa i odważniki
‒ zestaw matematyczny – tablice magnetyczne z akcesoriami
‒ liczmany magnetyczne
2. elementów przekazywanych szkole z przeznaczeniem dla każdego z uczniów klasy, do której
uczęszcza zwycięski uczeń, w liczbie równej liczbie zamówionych przez daną szkołę egzemplarzy
publikacji, o których mowa w § 3 ‒ którymi są:
‒ liczydło drewniane
‒ matematyczne pchełki
‒ linijka z tabliczką mnożenia.

§ 10
Wyniki konkursu
Finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wyróżnieniu do dnia 15 grudnia 2016
roku.
Do wiadomości publicznej wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.mac.pl .

§ 11
Prawa autorskie
1.
W stosunku do prac nagrodzonych Organizator, z chwilą przekazania nagrody uczestnikowi,
nabywa prawa autorskie, majątkowe, nieograniczone w czasie i co do terytorium, do korzystania na
wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również prawo do wykorzystania
utworów w publikacjach o treści edukacyjnej, wykorzystania ich na platformie e-learningowej, a
także do stworzenia baz wiedzy o wartościach w publikacjach tradycyjnych i internetowych.
2.
W stosunku do prac innych niż te, o których mowa w ust. 1, Organizator z chwilą
rozstrzygnięcia konkursu uzyskuje nieograniczoną w czasie i co do terytorium, niewyłączną i
nieodpłatną licencję do wykorzystania tych prac w zakresie, o jakim mowa w ust. 1.
Powyższy Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie internetowej wydawnictwa MAC
Edukacja ‒ www.mac.pl .

§ 12
Postanowienia końcowe
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1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

2.
Niniejszy Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie internetowej wydawnictwa MAC
Edukacja ‒ www.mac.pl .
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