Konkurs dla uczniów ZST w LIPNIE
“Wygrywaj nagrody za QR KODY”
I. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.
Konkurs skierowany jest do uczniów ZST w Lipnie. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
II: Termin konkursu:
06.05 - 31.05. 2021 roku.
III. Cel konkursu:
-rozwijanie zainteresowań informatycznych
-zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania bezpłatnych aplikacji w celu
kodu QR strony internetowej szkoły

stworzenia

-propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego
-popularyzacja ZST w Lipnie w środowisku lokalnym
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZST w Lipnie, uczniowie wykonują zadanie indywidualnie.
2. Zadaniem ucznia biorącego udział w konkursie jest:
-samodzielne wygenerowanie działającego kodu QR dla adresu strony: zstlipno.edu.pl
-dostarczenie podpisanych załączników nr 1 i nr 2 do sekretariatu do dnia 31 maja 2021 r.
-przesłanie zgłoszenia obrazu QR kodu na adres zstlipno.m.zareckaziolkowska@gmail.com
do dnia 31 maja 2021 r.
W treści e-maila należy wpisać: "Wygrywaj nagrody za QR KODY", imię i nazwisko, klasa
V. Rozstrzygnięcie akcji:
1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni 3 laureatów.
2. Nagrody:
-każdy uczestnik otrzyma dodatkowe punkty do oceny z zachowania
-Komisja Konkursowa nagrodzi 3 twórców najatrakcyjniejszych graficznie i działających kodów QR.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymują informację na e-mail do dnia 7 czerwca 2021 r.
4. Odbioru nagród należy dokonać do dnia 11 czerwca 2021 r.
VI. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Serdecznie zapraszamy!

Załącznik nr 1
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora
Konkursu„Wygrywaj nagrody za QR KODY” Zespół Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej
Jako /rodzic/ opiekun prawny / Uczestnik konkursu „Wygrywaj nagrody za QR KODY”,
oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy
konkursowej -qr kodu strony szkoły, zwanej dalej „utworem” stworzonej osobiście/ stworzonej przez
moje dziecko/podopiecznego- uczestnika konkursu …………………………………………………….……
zamieszkałego:...........………………………………………...……………………………………………..….,
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania
utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu
- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
Konkursu w momencie przesłania pracy konkursowej i dają Organizatorowi Konkursu prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku
wykonania, i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzania, i korzystanie z opracowania
utworu w kraju, i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora Konkursu dodatkowych opłat.
Organizator Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
w tym drukiem oraz cyfrowo,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
3) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz
danych,
4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów
praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
5) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public
relations,
6) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie.
Jednocześnie zezwalam Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem utworu i że w związku z wykonaniem utworu
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Organizatora Konkursu,
nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
……………………...…………………………………… ……………………………………………
Miejscowość, data i podpis* Uczestnika/*Rodziców/*Opiekuna prawnego
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi
Dobrzyńskiej Lipno ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno. Kontakt do Inspektora danych osobowych 603392744.
W związku z udziałem w konkursie “Wygrywaj nagrody za QR KODY” wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, klasa, adres e-mail, adres zamieszkania.

……………………...…………………………………… ……………………………………………
Miejscowość, data i podpis * Uczestnika/*Rodziców/*Opiekuna prawnego

