REGULAMIN KONKURSU „WYZWANIE” ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE
WYDARZENIA
„ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ON-LINE KREOGENERACJA WYJĄTKOWI 3 ”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB, ul. Wojska
Polskiego 18/2A, 80-277, Gdańsk, oraz Innocamp - niezależny ośrodek badawczoszkoleniowy.
2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wyzwania - Kreogeneracja 2021
Wyjątkowi 3 ”, zwany dalej Konkursem, oraz zasady przyznawania nagrody w ww.
Konkursie.
3. Konkurs odbędzie się w trakcie wydarzenia „IV Ogólnopolskiej Konferencji on-line
KREOgeneracja 2021 WYJĄTKOWI 3 ”, 13 lutego 2021 roku.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania grupowego wyzwania w każdej
z 3 kategorii:
a) Przestrzeń do wyjątkowego uczenia się;
b) Skuteczny zespół projektowy;
c) Wnętrze tworzące dobry nastrój
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia dokładnej treści każdego wyzwania
dopiero w dniu konkursu.
2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest uczestnikiem „IV Ogólnopolskiej Konferencji on-line KREOgeneracja 2021
WYJĄTKOWI ”
b) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin Konkursu
c) nie jest pracownikiem Organizatora konkursu
d) nie jest członkiem rodziny ani osobą pozostającą w bezpośrednim stosunku
towarzyskim z pracownikiem Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB.
e) nie jest osobą wchodzącą w skład Jury Konkursu.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z
§ 2 pkt 1.

3. NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzców w każdej z 3 kategorii będą nagrody rzeczowe:
a) Książki Wydawnictwa „Smak Słowa”
b)gadżety ufundowane przez Organizatorów oraz Patronów wydarzenia.

2. Nagrody w Konkursie ufundowane są przez Głównego Organizatora wydarzenia,
Współorganizatora, oraz Patronów wydarzenia.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Jury
konkursowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
4. Za wyłonienie zwycięzców Konkursu odpowiada Jury Konkursowe.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony w dniu konkursu Zdobywca
powinien potwierdzić chęć odebrania nagrody, wysyłając wiadomość pocztą
elektroniczną na adres kontakt@damb.org w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Zdobywca zamieszkujący na terenie Trójmiasta zobowiązany jest odebrać nagrodę
osobiście we wcześniej ustalonym z Organizatorem terminie.
7. Zdobywca zamieszkujący poza granicami Trójmiasta zobowiązany jest do podania adresu
doręczenia nagrody w wiadomości potwierdzającej chęć przyjęcia nagrody.
8. Nagrody zostaną przekazane w ręce zwycięzców w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zgodnie z
pkt. 5,6,7.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Uczestnik akceptując regulamin zobowiązuje się do prezentacji rozwiązania Konkursu na
forum wydarzenia „IV Ogólnopolska Konferencja on-line KREOgeneracja 2021
Wyjątkowi⬚3 ”
4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie rozwiązania na
oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych (m.in. Facebook,
YouTube) oraz na stronie internetowej Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w uzasadnionych
merytorycznie przypadkach. Informacje o ewentualnych zmianach opublikowane zostaną
na stronie www.damb.org w zakładce konferencja.

