
Promujemy Nową Akademię

Regulamin konkursu

§1.

Informacje o Konkursie

 1. Organizatorem konkursu “Promujemy Nową Akademię” (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja

Media  3.0  ul.  Siemińskiego  25/4,  44-100  Gliwice,  KRS:  00000483399,  NIP:  642-318-47-89.

Partnerem Konkursu jest HP Inc. Polska Sp. z o.o.

 2. Konkurs skierowany jest do Ambasadorów Nowej Akademii oraz osób, które zgłosiły się do udziału

w Programie Ambasadorów.

 3. Celem  Konkursu  jest  promocja  i  rozwój  platformy  z  bezpłatnymi  interdyscyplinarnymi  kursami

nowaakademia.org, a także popularyzacja interdyscyplinarnego podejścia do nauczania.

 4. Konkurs realizowany jest  w terminie 23.09.2022-31.12.2022 (termin na przesyłanie zgłoszeń: do

18.12.2022r. do godz. 23:59:59), który nie obejmuje okresu przeznaczonego na wydanie nagród.

§2.

Zasady Konkursu

 1. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie,  należy  przesłać  zgłoszenie  do  programu  Ambasadorów  Nowej

Akademii  za  pomocą  formularza  zgłoszeniowego  znajdującego  się  na  stronie

https://nowaakademia.org i  opisać  w  nim  swoją  odpowiedź  na  zadanie  konkursowe.  Jeżeli

odpowiedź  wymaga  przesłania  załączników,  należy  je  wysłać  mailowo  na  adres

d.stawik@media30.pl. 

 2. Zgłoszenia należy przesyłać od 23.09.2022r. do 18.12.2022r. do godz.23:59:59.

 3. Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  aktywności  promującej  Nową  Akademię,  np.

przygotowanie i  opublikowanie wpisu w mediach społecznościowych, na stronach internetowych,

blogach, zachęcenie znajomych nauczycieli do rejestracji w platformie, przeprowadzenie prezentacji

o  Nowej  Akademii  w  szkole.  Wykonaną aktywność  należy  opisać  w  formularzu  zgłoszeniowym,

a ewentualne załączniki przesłać mailowo na adres d.stawik@media30.pl. 

 4. Organizator  wyłoni  komisję  konkursową,  która  wybierze laureata Konkursu.  Decyzja  komisji  jest

ostateczna. Nagrodzona zostanie najlepsza aktywność, przy czym kryteriami wyboru będą:

 a) potencjalna skuteczność,

 b) zasięg,

 c) kreatywność,

 d) zaangażowanie.

 5. Zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  nadsyłane  przez  Uczestników  nie  mogą  naruszać  praw  osób

trzecich,  w  szczególności  praw  autorskich,  jak  również  nie  mogą  naruszać  powszechnie

obowiązujących  przepisów  prawa.  W  konkursie  nie  będą  brane  pod  uwagę  zgłoszenia,  które:

naruszają  obowiązujące przepisy w prawie polskim i  międzynarodowym,  wzywają do nienawiści

rasowej,  wyznaniowej,  etnicznej  itp.  oraz  zawierają  treści  powszechnie  uznane  za  wulgarne,

propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje.
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§3.

Nagrody w Konkursie

 1. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma zestaw gadżetów Nowej Akademii (w tym koszulki).

 2. Główną nagrodą w konkursie jest Sprocket - mobilna drukarka firmy HP.

 3. Decyzją Organizatora pula nagród może zostać zwiększona.

§4.

Zgody

 1. Uczestnik/Uczestniczka  Konkursu  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  i  nieograniczone  czasowo

i terytorialnie  Organizatorowi  i  Partnerowi:  wykorzystywanie  prac  końcowych  stworzonych  przez

Uczestnika/Uczestniczkę w ramach  Konkursu (w tym w szczególności: materiałów na temat Nowej

Akademii  opublikowanych na stronach internetowych i  w mediach społecznościowych) w celach

promocji  kursów  Nowej  Akademii  oraz  popularyzacji  idei  nauczania  interdyscyplinarnego

w dowolnym miejscu i czasie, w tym w szczególności w internecie.

§5.

Dane osobowe

 1. Administratorem  danych  osobowych  przedstawicieli  Szkół  (dalej  zwanych  Uczestnikami)  jest

Fundacja Media 3.0 z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. o. Jana Siemińskiego, 44-100 Gliwice).

 2. Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  określa  Regulamin  Programu

Ambasadorów Nowej Akademii. 

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej nowaakademia.org. 

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie  obowiązujące

przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  do  niniejszego  Regulaminu,  pod

warunkiem, że zmiana taka będzie spełniała jeden z poniższych warunków:

 a) nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu,

 b) nie będzie naruszać prawa,

 c) będzie  spowodowana koniecznością  dostosowania  Regulaminu  do  rozstrzygnięć  właściwych

organów  lub  ze  względu  na  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa,  zaś  uczestnicy,

którzy już z niej korzystają, zostaną powiadomieni o jej zmianach z 7 -dniowym wyprzedzeniem

i w tym okresie będą mogli zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie.


