Wdrażamy i tworzymy innowacje
Wykorz ystanie ICT w badaniach i usł ugac h Instytutu Ek ologii Terenów Uprzemysłowionych
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady, zakres, warunki uczestnictwa i przyznawania nagród w Konkursie, który
zostanie przeprowadzony w czasie konferencji Wdrażamy i tworzymy innowacje – wykorzystanie ICT
w badaniach i usługach Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Organizatorem Konkursu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach.
Konkurs odbędzie się 24 czerwca 2015 w siedzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach, przy ulicy Kossutha 6.
Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników konferencji możliwościami i wykorzystaniem nowej
infrastruktury informatycznej IETU wdrożonej czasie realizacji projektu Rozbudowa infrastruktury
informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych – in2in, zwanego dalej
projektem in2in.
W czasie przeprowadzania Konkursu Organizatora reprezentować będzie trzyosobowa Komisja
Konkursowa złożona z Koordynatora Projektu, przedstawicieli Dyrekcji IETU oraz Komitetu Sterującego
Projektu.
§ 2.
Warunki uczestnictwa w konkursie
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy konferencji, z wyjątkiem Pracowników IETU oraz
realizatorów projektu in2in nie będących pracownikami IETU, którzy:
a) będą posiadać potwierdzony status uczestnika konferencji, czyli dokonają wcześniejszego
zgłoszenia na konferencję przez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie www.in2in.pl,
b) po zakończeniu drugiej części konferencji, zgłoszą się do udzielenia odpowiedzi na pytania
konkursowe.
Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie, na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
przez Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym dla potrzeb promocji IETU, w tym na
zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie
oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonych w ramach realizacji Konkursu,
w materiałach służących popularyzacji IETU w następujących obszarach:
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci
komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
b) w prasie,
c) w broszurach, ulotkach, biuletynach itp.
Organizator Konkursu może udzielić innym podmiotom zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika
Konkursu w celu promocji IETU w zakresie jak w pkt. 2.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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§ 3.
Nagrody i zasady ich przyznawania
W Konkursie można będzie wygrać jedną z siedmiu nagród rzeczowych, nawiązujących do produktów
wypracowanych w projekcie in2in:
a) czytnik e-booków typu Kindle – Biblioteka Cyfrowa IETU,
b) nawigacja samochodowa typu GPS – System Informacji Przestrzennej IETU
c) dysk zewnętrzny – System bezpieczeństwa danych IETU,
d) kamera GoPro – System wideokonferencyjny IETU,
e) tablet – Platforma e-learningowa,
f) zdalnie sterowany spalinowy model samochodu – System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń
SINZaP2,
g) opaska monitorująca kondycję i zdrowie – System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym HRA2.
Konkurs rozpocznie się w dniu konferencji o godz. 15:15, po zakończeniu sesji „Zaawansowane aplikacje
i usługi informatyczne dla środowiska czyli TWORZYMY INNOWACJE” i zostanie przeprowadzony na sali
konferencyjnej.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 7 częściach, w których uczestnicy ubiegać się będą o nagrody
wg kolejności podanej w § 3. pkt. 1 (a-g).
W każdej z 7 części Konkursu uczestnikom konferencji obecnym na sali zadawane będą pytania związane
tematycznie z produktami wypracowanymi w projekcie in2in. Do odpowiedzi należy się zgłaszać przez
podniesienie ręki. O udzielenie odpowiedzi na pytanie poproszone zostaną 3 osoby, które zgłoszą się
jako pierwsze. Odpowiedzi udzielane będą w kolejności zgłaszania. Jeśli pierwsza osoba nie odpowie
poprawnie, pytanie przechodzi na drugą osobę. W przypadku gdy ta również nie udzieli poprawnej
odpowiedzi pytanie przechodzi na trzecią osobę. W sytuacji gdy trzecia osoba także nie udzieli
prawidłowej odpowiedzi zadane zostaje kolejne pytanie, na które odpowiada pierwsza osoba, itd.
Wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi.
Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe ocenia trzyosobowa Komisja Konkursowa, która
sporządza protokół z przebiegu Konkursu.
Osoba, która otrzymała nagrodę w Konkursie nie może się ubiegać o kolejną.
Uczestnik konferencji, który otrzymał nagrodę w Konkursie potwierdza jej odbiór podpisując po
weryfikacji zgodności jego danych osobowych z posiadanym dokumentem tożsamości, specjalne
oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku 1.
Organizator Konkursu potwierdza, że jednostkowa wartość każdej z 7 nagród nie przekracza kwoty
760 zł brutto i zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) uczestnik konferencji, który otrzymał
nagrodę nie jest zobowiązany do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości
10 procent wartości nagrody.
§ 4.
Postanowienia końcowe
Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady przeprowadzenia
Konkursu.
Ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmuje Komisja Konkursowa.
Informacje dotyczące konferencji znajdują się pod adresem www.in2in.pl.
Regulamin zamieszczono na stronie internetowej www.in2in.pl.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wdrażamy i tworzymy innowacje
Wykorz ystanie ICT w badaniach i usł ugac h Instytutu Ek ologii Terenów Uprzemysłowionych
Załącznik 1.

Katowice, dnia 24 czerwca 2015

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko)

Nr PESEL …………………………………………………………………
legitymujący/a się dokumentem
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

Oświadczam, że otrzymałem/am
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i wartość nagrody)

- jako nagrodę wygraną w Konkursie, dla uczestników Konferencji Wdrażamy i tworzymy innowacje.
Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
przeprowadzonym w dniu 24 czerwca 2015 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach.

……………………………………………………………………………….
(podpis)
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