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Regulamin Konkursu 

NOWOCZESNE BHP – MOVIDA Master Challenge 

 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy s.k. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Niemcewicza 7/9 lok 18, NIP 701-00-53-467 

2. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym konkursowi „Mistrzostwa Kadry BHP”. 

3. Konkurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych osób. 

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz 

Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa 

wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie 

charakter informacyjny. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu BHP w postaci prezentacji 

i promocji najciekawszych rozwiązań (case study) dotyczącego efektywnych 

i innowacyjnych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

III. Jury konkursu 

1. Organizator powoła Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora 

oraz, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zaproszeni eksperci z zakresu BHP. 

 

IV. Przepisy dotyczące przesyłanych materiałów 

1. Prace konkursowe, zwane dalej „opracowaniami” należy nadsyłać na adres 

konkurs@movida.com.pl 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opracowanie. Długość opisu nie powinna 

przekraczać 7200 znaków (4 strony znormalizowanego maszynopisu bez wliczania zdjęć, 

tabel, wykresów, grafik). 

3. Zgłaszane opracowania nie mogą naruszać prawa – w szczególności praw autorskich oraz 

wykluczenia treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

4. Opracowanie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać – do 

wiadomości Organizatora i wykorzystania na potrzeby konkursu – aktualny czynny adres 

mailowy oraz numer kontaktowego telefonu komórkowego. 
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V. Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu 

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego opracowania, posiada do 

niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe i z chwilą jego zgłoszenia do Konkursu: 

 udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, 

niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na cały czas trwania tych 
praw, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wykorzystywanie 

opracowania na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

o utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie 

i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak  

i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką 

drukarską i reprograficzną; 

o rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do 

obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 

o udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, 

z umożliwieniem użytkownikom sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie 

zwielokrotnienia utworu w pamięci własnego urządzenia końcowego 
współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie; 

o udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp za pomocą 

telefonu komórkowego (w tym WAP) zarówno poprzez odpłatne lub nieodpłatne 
zwielokrotnianie w pamięci telefonu, jak i innego urządzenia o podobnym 

przeznaczeniu i dalsze z niego korzystanie; 

o wykorzystywanie w działaniach marketingowych Organizatora, w tym w ramach 
dozwolonej reklamy lub promocji produktów Organizatora, bez względu na ilość 

nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy; 

 udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z utworów 

zależnych względem opracowania lub jego części, w tym na włączanie ich do innych 
utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych 

powyżej 

 udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie prawa w jego imieniu, zezwolenia 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do opracowania. 

 

VI. Nagrody 

Jury będzie oceniać case study prezentujące projekt wdrożony lub będący w trakcie 

wdrożenia. 

Nagrodą jest udział w jednym z wybranych FORÓW NOWOCZESNE BHP, realizowanych 

w 2017 roku, w charakterze uczestnika. W przypadku wyrażenia przez Zwycięzcę chęci oraz 

braku przeszkód formalnych (zgoda Firmy, której case byłby prezentowany) także 

w charakterze prelegenta prezentującego opisane rozwiązanie i promocja zwycięzcy, jak 

również reprezentowanej firmy (na życzenie zwycięzcy), a także udostępnienie po 

zakończeniu Forum prezentacji w dziale „Inspiracje z konferencji” na stronie MOVIDA, 

wśród artykułów opracowanych przez wybitnych ekspertów-praktyków wraz z informacją, 

że jest to zwycięska praca w konkursie. 

Nagrodą dodatkową będzie list gratulacyjny. 

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród. 
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VII. Terminarz 

1. Opracowania można nadsyłać w okresie 14 kwietnia – 21 maja 2017 r. 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie po zakończeniu prac Jury, nie później jednak niż do 26 maja 

2017 r.  

3. Zakończeniem Konkursu jest gala wręczenia nagród konkursu „Mistrzostwa Kadry BHP”, 

która odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź 

przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to uszczerbku dla praw nabytych Uczestników Konkursu.  

 

VIII. Polityka prywatności 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – MOVIDA sk z siedzibą 

w Warszawie. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

IX. Przepisy końcowe 

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.  

2. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania 

przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu 

Regulaminu na łamach strony konkursowej „Mistrzostw Kadry BHP”. W razie braku zgody 

na nowe brzmienie Regulaminu Uczestnik ma prawo wysłać e-mail zwrotny 

z oświadczeniem o braku zgody na zmianę, co jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika 

z udziału w Konkursie.  

3. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników 

Konkursu.  

4. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych a także inne uchybienia powodujące 

niemożliwość wydania Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje 

wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

6. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny 

konkursu. 


