
                                                                  

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ PORTALU PROJEKTU MASIT_COD 

NR 1/MASITCOD/2015 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w „Konkursie na nazwę 

portalu utworzonego w ramach projektu pt.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych 

oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD). Projekt został dofinansowany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne. 

2. Termin naboru prac konkursowych oraz data rozstrzygnięcia Konkursu zostaną 

opublikowane w ogłoszeniach dostępnych na stronie internetowej Organizatora oraz w 

trakcie Konferencji „Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design”, która 

zostanie zrealizowana dnia 26.06.2015 r. w Głównej Auli Uniwersyteckiego Centrum 

Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, ul. Pigonia 1, Rzeszów. 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie nazwy portalu umożliwiającego społeczny Co-

design przez innowacyjne sposoby komunikacji, dystrybucji informacji  

i współpracy interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje 

pozarządowe itp.). 

§2 

Definicje 

1. Projekt – oznacza projekt pt.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT 

poprzez Co-design” (MASIT_COD) dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne na podstawie umowy  

Nr /IS/167/NCBR/2015 z dnia 24.04.2015 r. Celem Projektu jest opracowanie modelu 

aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie 

produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia 

(zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie). 

2. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą Konkurs na nazwę portalu projektu MASIT_COD. 

3. Organizator – Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” wraz z partnerami: Uniwersytet  

Rzeszowski, Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. 

4. Biuro Konkursu – adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel.: +48 17 866 12 99, fax: 

+48 17 866 12 69, e-mail: masit.cod@kraina-podkarpacie.pl 
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5. Uczestnik Konkursu/Uczestnik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która  

prawidłowo zgłosiła do udziału w Konkursie nazwę portalu swojego autorstwa.  

6. Sponsor Główny Nagrody: NTB ACTIVE  CLUB, ul. Piaski 41, 36-060 Głogów 

Małopolski. 

7. Komisja Konkursowa: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Klaster 

Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Prezes Nomino Sp. z o.o., Prezes KlasterPro.pl Sp.  

z o.o., Kierownik Projektu, Przewodniczący Zespołu Badawczego. 

8. Laureat/ka Konkursu – Uczestnik/czka Konkursu, który/a zostanie nagrodzony/a pierwszym 

miejscem lub wyróżniony/a przez Komisję Konkursową spośród wszystkich prawidłowo 

zgłoszonych prac konkursowych. 

§ 3  

Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszeń prac konkursowych mogą dokonywać jedynie ich autorzy. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej musi zawierać wypełniony i własnoręcznie podpisany przez 

autora „Formularz zgłoszenia do Konkursu na nazwę portalu projektu MASIT_COD 

(dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina 

Podkarpacie”). 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej powinno nastąpić zgodnie z terminami podanymi  

w ogłoszeniu o Konkursie. Obowiązuje data wpłynięcia do Biura Konkursu. 

4. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu jeden raz zgłaszając maksymalnie trzy 

propozycje nazwy portalu. 

5. W konkursie nie biorą udziału nazwy i podnazwy funkcjonujące już w przestrzeni 

internetowej, użytkowane przez inne podmioty, jak np. portale i serwisy internetowe. 

6. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać elektroniczną (skan) na adres: masit.cod@kraina-

podkarpacie.pl z dopiskiem „Konkurs”. 

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej nazwy i przysługują 

mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. 

8. Dokonując zgłoszenia pracy konkursowej Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. 
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9. Postanawia się, że wszelkie autorskie prawa majątkowe do nazwy portalu utworzonego  

w ramach projektu pt.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT 

poprzez Co-design” (MASIT_COD)., stworzonej przez Laureata (zwycięzcę) niniejszego 

konkursu, w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu, w zakresie ich 

dowolnego wykorzystywania, rozpowszechniania, przenoszenia i wprowadzania do nich 

zmian przysługiwać będą  wyłącznie Stowarzyszeniu Klaster Jakości Życia „Kraina 

Podkarpacie”. 

10. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje automatycznie w dniu powstania 

autorskich praw do stworzonej nazwy portalu bez konieczności składania w tym 

przedmiocie przez Strony dodatkowych oświadczeń i bez dodatkowego wynagrodzenia, 

poza nagrodą ustaloną w konkursie. 

 

§ 4 

Ocena prac i nagrody 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrodę główną  

– usługa spa w ośrodku NTB  AC oraz kolacja dla 2 osób. Autorzy prac wyróżnionych przez 

Komisję otrzymają nagrody dodatkowe – gadżety promocyjne Organizatorów Konkursu. 

2. Nazwa portalu projektu powinna nawiązywać do celu projektu: opracowanie modelu 

aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie 

produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia 

(zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologie). Szczegółowe informacje na temat 

Projektu dostępne są na stronie: http://www.kraina-podkarpacie.pl/pl/projekty/169-model-

aktywizacji-spolecznosci-lokalnych-oraz-narzedzia-it-poprzez-co-design-masit-cod 

3. Oceniana będzie oryginalność, trafność, pomysłowość i poprawność stylistyczna nazwy. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na poinformowanie 

o werdykcie konkursu przez Organizatora w swoich materiałach prasowych i informacjach.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu 

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników 

Konkursu w toku Konkursu. 

 



                                                                  

 

 

  

3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze 

zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”. Dane Uczestników Konkursu 

będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Konkursie 

na zasadach określonych w Regulaminie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

warunki niniejszego regulaminu.  

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Formularz zgłoszenia do Konkursu 


