REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO
„DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”
§ 1 DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego
„Droga do przyszłości” określa zasady udziału w Konkursie.
2. Konkurs - Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „Droga do Przyszłości”, przeznaczony
jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
3. Organizator – konkurs prowadzony jest przez Wydawnictwo Edukacyjne
Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisane
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553537,
NIP: 7792428408.
4. Cele – celem konkursu jest popularyzacja nowych technologii w edukacji
ponadpodstawowej, w tym:
 rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli zainteresowania nowymi technologiami w edukacji, m.in. drukiem 3D,
 wykorzystywanie druku 3D w edukacji ponadpodstawowej przez zastosowanie technologii przyrostowej w nauce,
 uświadamianie wykorzystywania druku 3D w „zawodach przyszłości”,
 nabywanie nowych kompetencji związanych z drukiem 3D w tym: obsługa
drukarki 3D, rodzaje materiałów do druku 3D, nauka modelowania 3D itp.
 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 wykorzystanie technologii 3D w pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi,
 otwarcie na poznanie nowych narzędzi i sposobów realizacji projektu.
5. Partner – partnerami konkursu są firmy: Wacom, Promethean, Sekcja Informatyki
Szkolnej przy PTI
6. Patronat – konkurs jest objęty patronem: Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur
Przestrzennych Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Fundacji EdTech Poland, Centrum
Druku 3D, Przegląd Techniczny Gazeta Inżynierska, UMCS, Głos Nauczycielski,
Emp@tyczna Klasa.
7. Uczestnik – uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i nauczyciele
publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.
8. Zespół – grupa co najmniej 2 (dwóch) i nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników
będących Uczniami tej samej szkoły wraz z opiekunem będącym nauczycielem w
rozumieniu art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z
późniejszymi zmianami.
9. Opiekun – opiekunem Zespołu jest nauczyciel placówki, do której uczęszczają
członkowie zespołu.

10. Zgłoszenie – przekazane Organizatorowi za pomocą wypełnionego formularza
elektronicznego zamieszczonego na stronie www.doprzyszlosci.com wraz z
niezbędnymi załącznikami. Zgłoszenia Zespołu do wzięcia udziału w konkursie,
spełniające warunki opisane w Regulaminie;
11.Komisja – zespół ekspertów powołany przez Organizatora do oceny Zgłoszeń i
wyłonienia półfinalistów, finalistów i laureatów Konkursu.
12. Laureaci – Uczestnicy i Uczestniczki będący członkami Zespołu nagrodzonego w
Konkursie;
13. Nagroda – zostanie przyznana Laureatom: za zajęcie I miejsca, za zajęcie II
miejsca, za zajęcie III miejsca. Nagroda dla Opiekuna Zespołu, który zajął od I do III
miejsca. Nagroda dla placówki szkolnej, której uczestnicy zajęli I miejsce.
14. Użyczenie sprzętu – Organizator użyczy sprzętu (drukarka 3D) oraz wyposaży w
filament (materiał do druku) każdą placówkę, której Zespół zostanie
zakwalifikowany do udziału w półfinale i finale w ilości:
 półfinał – 3-5 rolek dla każdego z zespołów
 finał – 8-10 rolek dla każdego z zespołów
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w
Konkursie edukacyjnym „Droga do przyszłości”, który odbędzie się w okresie od
05.09.2022 r. do 15.06.2023 r.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Konkursu jest Ei System Sp. z o.o.
4. Celem Konkursu jest popularyzacja wykorzystania druku 3D w szkołach
ponadpodstawowych w jednym z trzech obszarów: świat przyszłości, zawody
przyszłości, relacje społeczne w przyszłości.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. Konkurs będzie prowadzony w języku polskim.
§ 3. UCZESTNICY
1. W Konkursie mogą wziąć udział Zespoły składające się co najmniej z 2 (dwóch) i
maksymalnie z 5 (pięciu) Uczestników:
a. Zespoły mogą składać się wyłącznie z Uczniów tej samej szkoły
ponadpodstawowej, którym towarzyszył będzie jeden nauczyciel w charakterze
opiekuna.
b. Z jednej szkoły nie może pochodzić więcej niż 2 Zespoły, w przypadku zgłoszenia
się więcej niż 2 Zespołów z tej samej szkoły decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
c. Opiekunem Zespołu jest nauczyciel placówki, do której uczęszczają członkowie
zespołu. Opiekun może maksymalnie zgłosić dwa Zespoły wypełniając formularz
ogłoszeniowy oddzielnie dla każdego z Zespołów.

2. W przypadku Uczestników niepełnoletnich lub nieposiadających zdolności do
czynności prawnych do wzięcia udziału w Konkursie, konieczne jest przedstawienie
Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na wzięcie
udziału Uczestnika w Konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu przedmiotowej zgody
Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do formularza zgłoszeniowego (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.

§ 4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Opiekun Zespołu Uczniów, wypełniając w
imieniu Zespołu formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.doprzyszlosci.com oraz oświadcza, że został upoważniony przez pozostałych
członków Zespołu do akceptacji Regulaminu w imieniu całego Zespołu.
Przystąpienie przez Uczestnika do programu jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego Regulaminu.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a. ilość osób wchodzących w skład Zespołu, którą należy podać najpóźniej do dnia
30.11.2022 r.
b. wskazanie Opiekuna Zespołu wraz z podaniem jego danych: imię i nazwisko,
e-mail,
c. pełną nazwę szkoły,
d. opis pomysłu na projekt, w tym opis sposobu zastosowania druku 3D w jednym z
trzech obszarów (opis może mieć formę prezentacji, filmu, materiału
multimedialnego lub inną dowolną wybraną przez Zespół):
 świat przyszłości
 zawody przyszłości
 relacje społeczne w przyszłości.
e. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na wzięcie udziału
Uczestnika w Konkursie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
f. skan oświadczenia uczestników Konkursu o wyrażeniu zgodny na nieodpłatne
przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 Regulaminu).
g. skan oświadczenia Dyrektora szkoły - zgoda na udział zespołu uczniowskiego w
Konkursie „Droga do Przyszłości” (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
Regulaminu).
h. skan oświadczenia osób występujących w Zespole o wyrażeniu zgody na
nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków
masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszystkich działaniach

promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4
Regulaminu).
i. skan oświadczenia RODO/rodzica/opiekuna prawnego.
3. Ponadto zgłoszenie powinno:
a. być sporządzone w języku polskim,
b. zawierać odpowiedzi na wszystkie znajdujące się w formularzu pytania oraz
wszystkie wymagane w formularzu informacje,
c. zwierać wskazanie, w której z trzech obszarów (świat przyszłości, zawody
przyszłości, relacje społeczne w przyszłości) dotyczy zgłoszenie.
4. Zgłoszenie nie może zawierać treści:
a. naruszających prawa osób trzecich w tym w szczególności ich dobra osobiste,
autorskie lub osobiste prawa majątkowe, prawo do wizerunku,
b. treści obrażających uczucia religijne, dyskryminujące, w szczególności ze względu
na wyznanie, płeć, pochodzenie, stan zdrowia albo przynależność narodową.
5. Zgłoszenia niespełniające warunków wskazanych w regulaminie nie będą brane
pod uwagę i zostaną odrzucone na etapie weryfikacji.
6. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 05.09.2022 r., godz. 09:00 do 30.11.2021 r.,
godz. 23:59.
7. Organizator prześle na adres e-mail, wskazany jako adres do kontaktu w
Zgłoszeniu, informację o zakwalifikowaniu Zespołu do udziału w Konkursie do dnia
7.12.2022 r.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika
wiadomości e-mail przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z
podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez
Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Projekt przygotowywany w ramach Konkursu musi dotyczyć jednego z trzech
obszarów tematycznych:
a. świat przyszłości;
b. zawody przyszłości;
c. relacje społeczne w przyszłości.
2. Konkurs składa się z 3 etapów:
a. Etap naboru – zbieranie Zgłoszeń do Konkursu.


Pierwsze spotkanie online – Zespoły, które zgłoszą chęć udziału w Konkursie, zostaną zaproszone do udziału w pierwszym spotkaniu online, w celu
omówienia planów i dalszych kroków przebiegu konkursu. Szczegółowy







harmonogram spotkań zostanie umieszczony na stronie www.doprzyszlosci.com.
Spośród wszystkich Zgłoszeń spełniających warunki określone w Regulaminie Organizator wybierze 50 Zespołów z najciekawszymi projektami (wybór Komisji), które przejdą do etapu półfinałowego. Organizator poinformuje
uczestników Konkursu w formie wiadomości e-mail o kwalifikacji do etapu
półfinałowego. Lista zespołów zakwalifikowanych zostanie również umieszczona na stronie www.doprzyszlosci.com w terminie do 07.12.2022 r.
Wybór zespołów półfinałowych – Zgłoszenia Konkursowe, zostaną ocenione przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję, składającą się
co najmniej z 3 osób.
Komisja, wyznaczona przez Organizatora, w ocenie projektu weźmie pod
uwagę: kreatywność i oryginalność, najlepsze wykorzystanie druku 3D w
przedstawionym projekcie, wykorzystanie procesu myślenia projektowego,
wpisanie projektu do wybranego obszaru (świat przyszłości, zawody przyszłości, relacje społeczne w przyszłości).

b. Etap półfinałowy
 Użyczenie sprzętu – każdy z Zespołów, który zostanie zakwalifikowany do
udziału w półfinale zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji projektu (drukarka 3D) na czas trwania konkursu (odpowiednio w etapie półfinału i finału).


Wyposażenie w niezbędne materiały – każdy z Zespołów, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie zostanie wyposażony w materiał do
druku 3D (filament) niezbędny do realizacji projektu na czas trwania konkursu (odpowiednio w etapie półfinału i finału). Kolory filamentu będą uzgadniane indywidualnie z Zespołami.



Wybór opiekuna merytorycznego – Organizator wyznaczy opiekunów merytorycznych (doświadczonych nauczycieli wykorzystujących druk 3D w szkołach). Każdy z Zespołów będzie mógł wybrać Opiekuna (Mentora), z którym
będą organizowane regularne spotkania online. Częstotliwość oraz harmonogram spotkań z Opiekunem merytorycznym zostanie ustalona w trakcie
trwanie konkursu (min. raz w miesiącu) i będzie udostępniona na stronie
www.doprzyszlosci.com



Zespoły zakwalifikowane do etapu półfinałowego, w trakcie dalszej realizacji
projektu będą mogły wziąć udział w: dedykowanych webinariach, spotkaniach online z opiekunami merytorycznymi, spotkaniach online – wsparcie
techniczne oraz będą prowadziły prace projektowe z pomocą opiekunów

merytorycznych będących ekspertami w dziedzinach wybranych przez Zespoły. Harmonogram pracy z opiekunami będzie ustalany w zależności od
potrzeb Zespołów i możliwości Opiekunów.


Wyniki pracy zespołowej – Zespół będzie zobowiązany do przygotowania
materiału przedstawiającego realizację projektu w postaci: filmu, prezentacji
multimedialnej lub innej i przesłania go do Organizatora nie później niż do
1.03.2023 r. Materiał powinien zawierać: wytyczne merytoryczne do projektu,
nad którym pracuje Zespół.



Wybór zespołów finałowych – Zgłoszenia Konkursowe, biorące udział w etapie półfinału zostaną ocenione przez powołaną w tym celu Komisję, składającą się co najmniej z 3 osób. Spośród 50 Zespołów wybranych do fazy półfinałowej Komisja wybierze 15 Zespołów do fazy finałowej.



Komisja przyjmie w ocenie Zgłoszeń następujące kryteria:
realizacja projektu od etapu półfinałowego – postęp w rozwoju projektu, wykorzystanie druku 3D w realizacji projektu przypisanego do wybranego obszaru, wykorzystanie procesu myślenia projektowego, staranność wykonania
i pomysłowość, zaangażowanie i umiejętność współpracy z opiekunem merytorycznym.



Organizator poinformuje każdy z Zespołów etapu półfinałowego o wynikach
wyboru Zespołów do finału Konkursu w terminie do 15.03.2023 r. w formie
wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

c. Etap finałowy


15 zespołów zakwalifikowanych do finału będzie mogło wziąć udział w: dedykowanych spotkaniach online z opiekunami oraz będą prowadziły dalsze
prace nad projektem z pomocą opiekunów merytorycznych. Harmonogram
pracy z opiekunami będzie ustalany w zależności od potrzeb Zespołów i możliwości ekspertów.



Wyniki pracy zespołowej – Zespół będzie zobowiązany do przygotowania
materiału przedstawiającego realizację projektu w postaci: filmu, prezentacji
multimedialnej lub innej i przesłania go do Organizatora nie później niż do
31.05.2023 r. Materiał powinien zawierać: wytyczne merytoryczne do

projektu, nad którym pracuje Zespół.


Zespoły zakwalifikowane do etapu finałowego, zostaną zaproszone do
udziału w gali finałowej na koszt Organizatora (gala finałowa odbędzie się w
czerwcu 2023 r – data zostanie podana na stronie www.doprzyszlosci.com);
Organizator pokryje koszty noclegu Uczestników (w miejscu odbywania się
gali finałowej) 1 doby hotelowej w wybranym przez Organizatora hotelu o
standardzie min. 3*. Koszt dojazdu do miejsca odbywania się gali pokrywają
Uczestnicy Konkursu.



Komisja wybierze spośród Zespołów zakwalifikowanych do fazy finałowej
grono Laureatów, którzy zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej.
§ 6. NAGRODY W KONKURSIE





1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody:
a. za zajęcie I miejsca - drukarka 3D Banach School dla każdego uczestnika zespołu;
b. za zajęcie II miejsca - drukarka 3D Banach Smart dla każdego uczestnika;
c. za zajęcie III miejsca – długopis 3D Banach dla każdego uczestnika
d. nagroda dla Lidera (opiekuna Zespołu), który zajął od I do III miejsca –
Tablet graficzny dotykowy WACOM.
e. nagroda dla placówki szkolnej, której uczestnicy zajęli od I miejsce:
Drukarka 3D Banach School 1 sztuka
Drukarka 3D Rapid z grawerem 1 sztuka,
Najnowszy, premierowy model monitora interaktywnego 65" - lidera rozwiązań
interaktywnych dla edukacji Promethean.
f. nagroda dla placówki szkolnej, której uczestnicy zajęli II miejsce –
Drukarka 3D Banach School x2
g. nagroda dla placówki szkolnej, której uczestnicy zajęli III miejsce –
Drukarka Banach 3D Banach School
h. za udział w finale (dla każdego z członków Zespołów, które nie zajęły I,
II, ani III miejsca) – dyplom udziału w Konkursie edukacyjnym „Droga do
Przyszłości”.
2. Organizator Konkursu zobowiązuje się do pokrycia należnych zobowiązań
podatkowych związanych z ufundowanymi nagrodami, o których mowa
w § 4 punkt 1.
3. W przypadku rezygnacji z nagrody przyznanej w Konkursie, Organizator
Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu

4.

5.
6.
7.

uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe i
zajął kolejne miejsce w klasyfikacji przyznane przez Komisję konkursową.
W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w gali finałowej,
Laureaci konkursu mogą wskazać osobę, która w ich imieniu odbierze nagrodę lub wybrać możliwości przekazania nagrody drogą korespondencyjną.
Nie ma możliwości odstąpienia prawa do nagrody osobom trzecim ani
wypłacenia równowartości nagrody.
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do Programu niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
Nagrody zostaną wydane w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
Organizator zastrzega, że data oraz miejsce gali zostaną podane w trakcie
trwania konkursu.
§ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Uczestników oraz Organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24).
2. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 litego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych przez Uczestników i wydanych Organizatorowi w związku z
uczestnictwem w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne oraz
nieodpłatne korzystanie z utworu w całości jak i w dowolnie wybranych
fragmentach, w zakresie promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Licencja jest udzielana w zamian za prawo do uczestnictwa w Konkursie.
Licencja jest udzielana na wszystkich znanych w chwili jej udzielenia polach eksploatacji to jest w szczególności:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub jakąkolwiek inną znaną
techniką, w celu ich oceny przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora,
b. wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji,
oznaczenia lub identyfikacji Organizatora,
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym –
elektronicznym, cyfrowym itp. – kanale komunikacji publicznej, w tym w
Internecie.
3. W przypadku utworu zawierającego wizerunek Uczestnika, poprzez sam
fakt udostępnienia takiego utworu w ramach Konkursu, Uczestnik wyraża
zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w całości lub w
części przez Organizatora i podmioty upoważnione przez Organizatora

poprzez jego zwielokrotnienie; rozpowszechnianie w sieci Internet, w
szczególności na kanałach Organizatora w mediach społecznościowych,
stronach internetowych Organizatora (www.eisystem.pl, www.banach3d.pl,
www.doprzyszlosci.com) lub kanałach komunikacji wewnętrznej
Organizatora oraz używania na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w
punkcie 2 powyższego Regulaminu.
4. Organizator upoważnia Uczestników do informowania o braniu przez
Uczestników udziału w Konkursie między innymi poprzez publikowanie
przez Uczestników na ich profilach w mediach społecznościowych
odpowiednich komunikatów.
§ 8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w
Konkursie jest Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (św. Michała 43,
61-119 Poznań).
2. Organizator Ei System Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w
związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. F
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”) w związku
z art. 28b ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w celu wykonania zadania realizowanego w
Konkursie „Droga do przyszłości”.
3. Ei System przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a. organizacji i prowadzenia Konkursu;
b. komunikacji z Uczestnikami;
c. wydania Nagród;
d. obsługi reklamacji.
4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach
marketingowych, polegających na promocji produktów i usług Organizatora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
5. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych
osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do
Konkursu.
6. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody,
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych
wskazany w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, jak również inne dane
podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do

obsługi udziału Uczestnika w Konkursie.
9. Ei System zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są
przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”) – w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla
których były zebrane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – w przypadku, gdy: zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Ei System.
10. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których
mowa w punkcie 9 powyżej, bezpośrednio z Organizatorem, na adres e-mailowy: kontakt@doprzyszlosci.com
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać
mailowo, na adres: kontakt@doprzyszlosci.com
2. Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w czasie trwania

Konkursu oraz najpóźniej do 14 dni po jego zakończeniu.
W zależności od formy złożenia reklamacji, o zachowaniu terminu decyduje
data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację
Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane
zgłoszenie.
5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu uprawnienia do
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.doprzyszlosci.com
3. W przypadku zmian w Regulaminie Konkursu, zostaną one zamieszczone
na stronie www.doprzyszlosci.com
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
5. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@doprzyszlosci.com
ZAŁĄCZNIKI
1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w
Konkursie „Droga do Przyszłości”.
2. Oświadczenie uczestników Konkursu o wyrażeniu zgodny na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu.
3. Oświadczenie Dyrektora szkoły – zgoda na udział zespołu uczniowskiego
w Konkursie „Droga do Przyszłości”.
4. Oświadczenie osób występujących w Zespole o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków
masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszystkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób zgłaszających
udział w Konkursie „Droga do Przyszłości”.

6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w
Konkursie „Droga do Przyszłości”.
7. Harmonogram Konkursu „Droga do Przyszłości”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
___________________________________________

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w Konkursie „Droga do Przyszłości”
Ja, niżej podpisana/y: ……………………………………………………………………………………… niniejszym wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka: ………………………………………………………………………………………
uczęszczającego
do: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………
……………………………………………………………………………… w Konkursie „Droga do przyszłości”
organizowanego przez Ei System Sp. z o.o. w terminie 1.09.2022 – 15.06.2023 r.
……………………………………….
Data i podpis wyrażającego zgodę

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko autora opisu
___________________________________________
Adres autora opisu
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________ będący autorem opisu,
zgłoszonego do konkursu „Droga do Przyszłości” organizowanego przez Ei System Sp. z
o.o. (zwanego Organizatorem Konkursu), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do
przeniesienia majątkowych praw autorskich do opisu w zakresie wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.
Jako autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – Ei System Sp. z o.o., ul. św.
Michała 43, 61-119 Poznań – autorskie prawa majątkowe do opisu, a także prawa zależne,
w tym prawo do opracowania opisu poprzez jego adaptację lub przerobienie opisu,
połączenie go z innym opisem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do opisu.
Autorskie prawa majątkowe do opisu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora
Konkursu
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi Konkursu
prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania opisu i rozporządzania nim, w tym
zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania opisu w kraju i za granicą bez
ponoszenia przez Organizatora Konkursu dodatkowych opłat. Organizator Konkursu
nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy opisów z zastosowaniem
technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych,
na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub
multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy opisów, najem lub
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono opisy bez ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w

Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w
taki sposób, aby dostęp do opisów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez
nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako autor opisu zezwalam Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań opisu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora
Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań opisu.
Upoważniam ponadto Organizatora Konkursu do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu opisu oraz przeprowadzenia nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem tego opisu.
Jako autor opisu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego
rozpowszechniania opisu.
Jako autor opisu oświadczam, że opis jest mojego autorstwa i że w związku z
wykonaniem opisu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na
Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako autor posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w
opisie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków
masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach
informacyjnych,
promocji
i
reklamy
Organizatora
Konkursu.

__________________________________
Data i podpis autora opisu
__________________________________________
Data i podpis Organizatora Konkurs

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Nazwa placówki szkolnej
___________________________________________
Adres placówki szkolnej
Formularz zgody na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział
Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna konkursu
............................................................................................................................................................................................
Reprezentowana Szkoła ....................................................................................................................................
w Konkursie „Droga do Przyszłości” organizowanym przez Ei System Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu
dostępnym na stronie www.drogradoprzyszlosci.com oraz informacją o przetwarzaniu
danych osobowych i akceptuję ich treść.
……………………………………….
Data i podpis wyrażającego zgodę

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko
___________________________________________
Data i miejscowość
Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………….niżej podpisany(a),
wyrażam zgodę na:
1.

Przetwarzanie danych oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej,
lub dźwiękowej) przez Ei System Sp. z o.o. na potrzeby konkursu „Droga do Przyszłości” organizowanego przez Ei System Sp. z o.o. dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagranie
filmowe
i
dźwiękowe
z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Ei System Sp. z o.o. – bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursu, (w ramach profilu Ei System Sp. z o.o. lub powiązanego). Wizerunek nie może być użyty
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu i go w pełni
akceptuję.
……………………………………….
Data i podpis wyrażającego zgodę

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko
___________________________________________
Data i miejscowość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób zgłaszających udział
w Konkursie „Droga do Przyszłości”
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ei System
Sp. z o.o. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Droga do Przyszłości”.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej wyrażonej zgody na
przetwarzanie

danych

osobowych

w

Konkursie

„Droga

do

Przyszłości”

.

…………………………..……………………………………….
Data i podpis wyrażającego zgodę

Załącznik do oświadczenia RODO

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Ei System Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św.
Michała 43, 61-119 Poznań,
2) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu
„Droga do Przyszłości”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą art. 6 ust 1 lit a RODO,
3) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
„Droga do przyszłości”,
4) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
7) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia Konkursu „Droga do Przyszłości”,
8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
___________________________________________
Imię i nazwisko
___________________________________________
Data i miejscowość
Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie
„Droga do Przyszłości”
Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………………………………….. będący
rodzicem/opiekunem* ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w Konkursie
„Droga do przyszłości” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ………………………..(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu „Droga do Przyszłości” zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych
osobowych będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach
Konkursu „Droga do Przyszłości”, jest Ei System Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała
43, 61-119 Poznań.
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11
RODO.

…………………………..……………………………………….
Data i podpis wyrażającego zgodę
* właściwe podkreślić

Załącznik do oświadczenia rodzica/dziecka

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:
9) administratorem danych osobowych jest: Ei System Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św.
Michała 43, 61-119 Poznań,
10) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu
„Droga do Przyszłości”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą art. 6 ust 1 lit a RODO,
11) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
„Droga do przyszłości”,
12) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
13) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
14) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
15) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia Konkursu „Droga do Przyszłości”,
16) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

