Regulamin Konkursu ,,ABSL Talent Race”

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu ABSL
Talent Race („Konkurs”) będącego częścią projektu ABSL Conference
współorganizowanego przez Absolvent.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306 lok. 308, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000447104, NIP: 5213636204, kapitał zakładowy 237.180,00
PLN („Organizator”) oraz Association of Business Service Leaders in Poland, Rondo
ONZ 1 (II p.), 00-124 Warszawa.
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs ABSL Talent Race stanowi część ABSL Conference odbywającej się
w Katowicach w dniach 27-29 czerwca 2016 r.
2. Konkurs ogłaszany jest przez Organizatora na jego stronie internetowej http://
talentrace.pl („Strona”).
3. Regulamin udostępniany jest uczestnikom Konkursu („Uczestnik”)
nieodpłatnie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://
talentrace.pl/regulamin.pdf.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.
5. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do uczestnictwa w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu
zgłaszającym udział w konkursie dostępnym na stronie internetowej
Organizatora.
7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie bez uprzedniego zapoznania się z
treścią niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego
postanowień.
§2
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) eliminacji przeprowadzanych drogą internetową
b) bezpośredniej rywalizacji grup przeprowadzonej podczas ABSL
Conference odbywającej się w Katowicach w dniu 27 czerwca 2016 r.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Uczestnikami konkursu mogą być studenci lub młodzi absolwenci studiów
wyższych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym lub równoważnych
studiów ukończonych poza terytorium Uczestnikiem Konkursu nie może być
osoba w wieku powyżej 35 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie indywidualnie lub w grupach.
Jedna grupa konkursowa nie może liczyć więcej niż cztery osoby. Grupie
konkursowej przewodniczy lider („Lider”).
5. W celu uczestnictwa w Konkursie w ramach grupy konkursowej, formularz
zgłaszający udział w Konkursie powinien być wypełniony i przesłany do
Organizatora przez Lidera. Lider zaprasza pozostałych członków grupy za
pomocą formularza internetowego. Pozostali członkowie grupy konkursowej
zostaną powiadomieni o zgłoszeniu grupy konkursowej do udziału w konkursie
poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany przez Lidera adres poczty
elektronicznej. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, pozostali uczestnicy grupy
są zobowiązani indywidualnie do zarejestrowania swojego udziału poprzez
Formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rozwiązanie zadania typu case
study udostępnionego na Stronie i przesłanie rozwiązania poprzez
wypełnienie formularza zgłaszającego udział w Konkursie („Formularz”)
znajdującego się na Stronie.
7. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być udostępnione
Organizatorowi za pośrednictwem sieci Internet oraz zgłoszone do
Organizatora podczas rejestracji za pomocą formularza udostępnionego na
Stronie w formie odpowiednio sformatowanego odnośnika URL (link).
8. Zadanie konkursowe powinno być rozwiązane w formie dowolnie wybranej
przez uczestników (prezentacja, wideo, plik dźwiękowy).

9. Uczestnik, który nadesłał rozwiązanie konkursowe nie może przesłać
ponownie innego rozwiązania, a także nie może być członkiem innej grupy
konkursowej.
10. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłaszający udział w Konkursie
oświadcza, że udostępnione przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem
faktycznym.
11. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie jednocześnie
oświadcza, iż rozwiązanie jest jego dziełem i nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym praw autorskich. Lider, dokonując takiego zgłoszenia
oświadcza, że rozwiązanie przesłane przez Lidera w imieniu grupy jest
dziełem grupy i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw
autorskich.
12. Nadsyłanie rozwiązań zadania konkursowego jest możliwe w terminie od 23
maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. Prace nadsyłane po upływie powyższego
terminu nie będą uwzględniane.
13. Przez cały okres od wysłania rozwiązania do dnia 20 czerwca 2016 r.
rozwiązania muszą być możliwe do pobrania pod wskazanym adresem URL.
Prace, do których stwierdzono brak dostępu nie będą uwzględniane.
14. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie do dnia 16 czerwca 2016
roku. Rezygnacja odbywa się poprzez przesłanie wiadomości email
zawierającej oświadczenie o bezwarunkowej rezygnacji z uczestnictwa w
Konkursie na adres kontakt@talentrace.pl Rezygnacja Lidera oznacza
rezygnację całej grupy.
15. Rozwiązania zadania konkursowego nadesłane w terminie będą podlegały
ocenie przez członków komisji powołanej przez Organizatora. Członkowie
komisji oceniając nadesłane rozwiązania pozostają niezależni.
16. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone dnia 20 czerwca 2016
r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania osób, biorących udział w
Konkursie o jego wynikach oraz kwalifikacji do kolejnego etapu poprzez
wiadomość e-mail.
17. Drugi etap Konkursu odbędzie się w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach (MCK) plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice,
podczas ABSL Conference.
18. Drugi etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez Uczestników zadania typu
case study.

19. Rywalizacja uczestników podczas drugiego etapu Konkursu odbywa się w
ramach grup konkursowych składających się maksymalnie z czterech
członków.
20. Podczas drugiego etapu zgłoszone w pierwszym etapie grupy konkursowe
pozostają w tym samym składzie osobowym. Organizator zastrzega jednak
prawo dołączenia do grupy zgłoszonej w trakcie pierwszego etapu Konkursu
innych osób biorących udział w konkursie lub połączenie grup. Spośród
pozostałych uczestników indywidualnych grupy konkursowe biorące udział w
drugim etapie Konkursu tworzone są przez Organizatora. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
składu osobowego. Ustalenie składu osobowego pozostaje w wyłącznej gestii
Organizatora.
21. Uczestnicy drugiego etapu Konkursu rozwiązują zadanie początkowo
samodzielnie w wyznaczonych grupach, a następnie przy wsparciu
przydzielonych Mentorów.
22.Po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie zadania, przedstawiciele
grup konkursowych przedstawiają swoje rozwiązania publicznie w czasie
wyznaczonym przez Organizatora.
23.Oceny rozwiązań zadania w drugim etapie Konkursu dokonuje komisja.
Członkowie komisji wybierani są przez Organizatora.
24.Wyniki drugiego etapu Konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po
zakończeniu rywalizacji.
25.Zwycięzcą drugiego etapu Konkursu może zostać tylko jedna grupa
konkursowa.
26.Organizator może przyznać zwycięzcom drugiego etapu nagrody rzeczowe
wedle własnego uznania. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny.
27.Wszyscy uczestnicy drugiego etapu Konkursu otrzymują od Organizatora bilet
wstępu umożliwiający udział w prelekcji Dr. Condolezzy Rice odbywającej się
w ramach ABSL Conference, zgodnie z Regulaminem ABSL Conference
dostępnym pod adresem: https://7th-absl-conference-registration.conrego.pl/
regulamin.

28.Bilet wstępu nie upoważnia Uczestników drugiego etapu Konkursu do udziału
w innych wydarzeniach w ramach ABSL Conference, chyba że Organizator
ABSL Conference postanowi inaczej.
29. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, kosztów noclegu ani wyżywienia
uczestników drugiego etapu Konkursu.

§3
Wymagania techniczne
1. Wypełnienie Formularza zgłaszającego udział w Konkursie wymaga
połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej
umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML z opcją akceptacji
plików ,,cookie”. Poprzez uczestnictwo w Konkursie uczestnik wyraża zgodę
na politykę prywatności.
2. Uczestnik Konkursu jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie
poufności przesyłanych danych w zakresie urządzenia, z którego korzysta.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych
przesyłanych przez Uczestnika Konkursu. Organizator odpowiada za
przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Organizatora.

§4
Reklamacje
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu formularza zgłaszającego udział w
Konkursie a także problemy i uwagi związane z realizacją Konkursu należy
zgłaszać na adres elektroniczny Organizatora kontakt@talentrace.pl
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, rozpatrywane będą
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienie reklamacji bez
rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego
Regulaminu lub przepisów prawa.
4. Organizator uprawniony jest do ingerencji w strukturę techniczną profilu
Uczestnika Konkursu, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w
funkcjonowania formularza zgłaszającego udział w Konkursie.

5. Uczestnik nie może domagać się uczestnictwa w Konkursie przed
rozpoznaniem reklamacji.

§5
Dane osobowe, prawa autorskie i polityka prywatności
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu realizacji założeń konkursu oraz celach marketingowych poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłaszającym uczestnictwo w
Konkursie, znajdującym się na stronie internetowej Organizatora. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu jest
obligatoryjna.
2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015.2135 ze
zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U.2013.1422 ze zm.).
3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych. Organizator uprawniony jest do przetwarzania
danych osobowych Uczestników Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu i żądania poprawienia lub usunięcia swoich
danych osobowych. Skierowanie żądania usunięcie danych osobowych jest
jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
5. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o podejmowaniu przez
Uczestnika Konkursu działań naruszających niniejszy Regulamin lub przepisy
prawa w związku z udziałem w Konkursie, Organizator uprawniony jest do
przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla
ustalenia jego odpowiedzialności.
6. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie oznaczeń
identyfikujących zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał oraz informacji o
rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z portalu Organizatora.
7. Uczestnik Konkursu przesyłając rozwiązanie zadania konkursowego za
pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora,
oświadcza, że posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego
utworu i jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo do rozwiązania będącego utworem.

Licencja upoważnia do użytkowania, rozpowszechniania w celu realizacji
założeń Konkursu, a także eksploatacji na inny polach w szczególności w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, publicznego wystawienia, wyświetlenia,
odtworzenia, umieszczeniem w sieci Internet rozpowszechnienia w taki
sposób aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
§6
Oświadczenia Organizatora
1. Organizator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań celem prawidłowego
przebiegu i realizacji Konkursu.
2. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treści
zamieszczone na Stronie, których nie jest autorem.
3. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utraty
danych udostępnione przez Uczestników Konkursu powstałe w wyniku awarii
systemów, błędów, awarii teleinformatycznych.
4. Organizator oświadcza, iż w każdym czasie jest uprawniony do skreślenia
Uczestnika z listy Uczestników Konkursu w razie stwierdzenia, że jego
działania związane z uczestnictwem w Konkursie naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu przez Organizatora,
Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Uczestników
Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Dalsze uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Konkursu nowych
postanowień Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest skierować do
Organizatora prośbę o anulowanie swojego udziału w Konkursie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe lub związane z przebiegiem i realizacją Konkursu
będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2016r.

