REGULAMIN gry „Puzzle” w ramach warsztatów Technologiczne Dzieciaki

Warsztaty „Technologiczne Dzieciaki” to podróż do świata technologii, robotów i eksperymentów, gdzie
lubuskie dzieci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami poprzez wspólną, twórczą
zabawę i eksperymentowanie. Warsztaty pozwalają na rozwijanie wyobraźni, rozbudowują ciekawość
świata, są inspiracją do nowych zainteresowań a przede wszystkim pobudzają kreatywność i rozwijają
umiejętność analitycznego i logicznego myślenia. W ramach powyższego przedsięwzięcia Województwo
Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza uczniów z regionu do udziału
w grze edukacyjnej „Puzzle”.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze „Puzzle” (zwanym dalej
„Konkursem”), która znajduje się na stronie www.technologicznedzieciaki.pl.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, Biuro Projektów Własnych z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, tel. 68 45 65 568,
e-mail: kontakt@technologicznedzieciaki.pl, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 18.03.2018 r., przy czym
okres ten nie obejmuje wydania Nagród.
4. Komisja Konkursowa poinformuje zwycięzców Konkursu do dnia 30.03.2018 r.

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§4
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie poprawnego rozwiązania gry „Puzzle”.
2. Gra polega na ułożeniu elementów puzzli i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 16 pytań dotyczących
nowych technologii oraz informacji zmieszczonych na stronie „Technologiczne Dzieciaki”.
3. Pytania udostępniane będą dwa razy w tygodniu (poniedziałek i w czwartek) w okresie od 22 stycznia
do 15 marca 2018 r.
4. Za każdą poprawną odpowiedz gracz otrzymuję 1 element układanki, który musi zapisać na dysku
lokalnym (w pamięci komputera).
5. W okresie trwania gry „Puzzle” uczestnik po zebraniu wszystkich elementów układanki powinien ułożyć
puzzle i odpowiedzieć na dwa pytania:
- co przedstawia układanka?
- jaki tekst został umieszczony na układance?
6. Poprawną odpowiedź należy wysłać na adres kontakt@technologicznedzieciaki.pl.
7. Rozwiązania przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
8. E- mail przesłany z poprawnymi odpowiedziami powinien zawierać dane:
a) osoby, która rozwiązała grę: imię, nazwisko;
b) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w Konkursie dotyczące
przetwarzania

danych

osobowych

przez

Organizatora

na

potrzeby

związane

z przeprowadzeniem Konkursu oraz zgodę na uczestnictwo dziecka w w/w Konkursie (załącznik
nr 1 do Regulaminu), zeskanowany i dołączony do e-maila.
9. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

§5
Ocena prac i Nagrody
1. O zwycięstwie w grze „Puzzle” decyduje kolejność przesłania poprawnych odpowiedzi wraz ze skanem
oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
2. Organizator nagrodzi 5 pierwszych poprawnie przesłanych zgłoszeń.
3. Prawo Uczestnika Konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień określonych
niniejszym Regulaminem jest niezbywalne.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
5. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z Nagród, wskazanych w niniejszym
Regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w grze „Puzzle” w ramach
warsztatów Technologiczne Dzieciaki.

Gra „Puzzle”
Imię i nazwisko, adres mailowy,
Numer telefonu rodzica
(prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, ...............................................................................................................
w grze „Puzzle” oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem gry i go akceptuję.

...............................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego danych
osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w grze „Puzzle” w ramach warsztatów Technologiczne
Dzieciaki.
"Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze, ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w
konkursie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania."

...............................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

