Regulamin udziału w Wakacyjnej Akademii Ponzio 2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskiej Wakacyjnej Akademii Ponzio, zwanej dalej
„Akademią” w ramach której są ogłaszane i realizowane quizy oraz zadania tematyczne, a także
określa zasady wyłaniania Laureatów konkursu.
2. Organizatorem Akademii, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Akademii” jest
firma Builder Corp. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa,
KRS nr: 0000661010, zwana dalej Organizatorem.
3. Partnerem merytorycznym Akademii jest firma Ponzio Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Cekanowie, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno, KRS nr: 0000060249.
4. Partnerem medialnym Akademii jest miesięcznik Builder z siedzibą w Warszawie przy
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa.
5. Akademia ma charakter otwarty i ogólnopolski.
6. W Akademii mogą w brać udział osoby pełnoletnie, będące studentami I lub II stopnia studiów
o kierunku architektura i budownictwo oraz absolwenci tych kierunków studiów niezależnie od
miejsca zatrudnienia, zwani dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnik Akademii”.
7. Udział w Akademii ma charakter indywidualny i nie są przyjmowane prace zespołowe. Zgłoszenie
w Akademii stanowi przesłanie w terminie określonym poniżej prac (odpowiedzi na quizy
i zadania tematyczne) oraz wzięcie udziału w wydarzeniu Wakacyjna Akademia Ponzio,
opublikowanym na profilu facebook.com/4YoungArchitects/.
8. Każdy uczestnik Akademii może odpowiedzieć na konkretne pytanie lub zadanie tematyczne
tylko raz, w dowolnym czasie, ale podczas trwania Akademii. Aby ukończyć Akademię należy
odpowiedzieć na minimum 50% zadanych pytań podczas całego trwania Akademii. Pytania będą
publikowane w każdym tygodniu trwania Akademii na profilu facebook.com/4YoungArchitects/.
9. Akademia będzie trwać: od dnia 15 czerwca do 14 września 2018 roku.
10. Udział w Akademii jest bezpłatny i nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
zwrotem kosztów od Organizatora.
11. Uczestnicy mogą wziąć udział w Akademii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
12. Szczegółowe informacje na temat Akademii znajdują się na stronie internetowej
http://buildercorp.pl/category/wap/ oraz na profilu facebook.com/4YoungArchitects/. Można
je również uzyskać mailowo, pod adresem akademia@buildercorp.pl.
§2
CEL AKADEMII
1.

Celem Akademii jest aktywizowanie i edukowanie młodych architektów, poszerzanie ich wiedzy
praktycznej poprzez ogłaszanie quizów i zadań tematycznych oraz wyłanianie najlepszych prac
będących odpowiedziami na zadania tematyczne, a także promowanie autorów najlepszych prac
poprzez ich publikację.

§3
PRACE KONKURSOWE
1.
2.

Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Akademię odpowiedzi na pytania
publikowane w quizach oraz rozwiązania zadań tematycznych publikowanych na fb.
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:
a.) stanowić odpowiedź na pytanie w postaci koncepcji graficznej lub merytorycznej;
b.) wyłącznym autorem pracy ma być Uczestnik Akademii;
c.) jeżeli w pracy są elementy graficzne, Uczestnik musi dysponować pełnymi prawami
autorskimi do nich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami);
d.) prawa autorskie i majątkowe Autora do pracy/utworu nie mogą być ograniczone
w zakresie obejmującym udział Uczestnika w Akademii;
e.) w przypadku naruszenia praw autorskich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a.) Wzięcie udziału w wydarzeniu Wakacyjna Akademia Ponzio opublikowanym na profilu
facebook.com/4YoungArchitects
oraz
przesłanie
na
adres
e-mail
akademia@buildercorp.pl maila z informacją zawierającą imię i nazwisko Uczestnika
oraz nick pod którym zarejestrowany jest na fb.
b.) przesłanie w terminie od 15 czerwca do 14 września 2018 roku odpowiedzi na pytania
(quizy) w prywatnej wiadomości na fb oraz odpowiedzi na zadania tematyczne
na adres mailowy: akademia@buildercorp.pl.
2. Prace nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest
równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Akademii.
3. Uczestnik Akademii, przesyłając pracę wyraża tym samym zgodę na bezpłatne prezentowanie
przez Organizatora oraz Partnera merytorycznego całości lub części jego pracy na fb i stronach
„www” organizatora i Partnera Akademii wraz z imionami i nazwiskiem autora, nazwą uczelni,
pracowni architektonicznej lub innego miejsca zatrudnienia autora oraz wizerunku autora Uczestnika, jeżeli dobrowolnie został dołączony przez Uczestnika.
4. Uczestnik Akademii, biorąc udział w wydarzeniu Wakacyjna Akademia Ponzio opublikowanym
na profilu facebook.com/4YoungArchitects, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych,
edukacyjnych i marketingowych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie.
5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Akademią oraz przygotowaniem prac ponosi
Uczestnik.
6. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii.

§5
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury Akademii w skład którego wchodzą przedstawiciele
Organizatora, Partnera Merytorycznego i Partnera mediowego.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Za nadesłane prace i odpowiedzi na zadania tematyczne Uczestnik otrzymuje punkty.
a.) Od 1 do 5 punktów za poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania w quizie z danego dnia
(post na fb). Liczba punktów, które można zdobyć odpowiadając na dane pytanie w quizie
będzie każdorazowo podana przy pytaniu.
b.) Od 5 do 10 punktów za nadesłaną pracę będącą odpowiedzią na zadanie tematyczne.
Liczba punktów, które można zdobyć nadsyłając odpowiedź na dane zadanie tematyczne
będzie każdorazowo podana przy treści zadania.
4. Jury ogłosi laureatów najpóźniej do dnia 28 września 2018 roku.
5. Wyniki Akademii oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.ponzio.pl, na www.buildercorp.pl oraz w miesięczniku Builder.
§6
1.

2.

3.

4.

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
Nagrodami w Wakacyjnej Akademii Ponzio są:
a.) I miejsce – nagroda pieniężna wysokości 4000 pln + Builder Education Set
b.) II miejsce – nagroda pieniężna wysokości 2000 pln + Builder Education Set
c.) III miejsce – nagroda pieniężna wysokości 1000 pln + Builder Education Set
d.) od 4-10 miejsca nagrodami są zaproszenia na GALĘ BUILDER AWARDS 2018 wraz z biletem
na prapremierę filmu w reż. Pawła Deląga "Zrodzeni do szabli" - opowieść o tradycji szabli
polskiej w historii oręża oraz Builder Education Set.
Przekazanie nagród nastąpi podczas jesiennych warsztatów Dzień Młodego Architekta
w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje
Uczestnika pocztą elektroniczną, na adres mailowy, który został podany w formularzu
zgłoszeniowym.
W przypadku, kiedy odbiorcą nagrody będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej od wartości nagrody pieniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy od osób
fizycznych według stawki 10%.
Uczestnicy Akademii, którzy odpowiedzą na minimum 50% pytań (publikowanych w quizach
na fb) otrzymają certyfikat uczestnictwa w Akademii.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Udział w wydarzeniu Wakacyjna Akademia Ponzio, opublikowanym na profilu
facebook.com/4YoungArchitects/, jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Podanie danych
osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie przez Organizatora i Partnera Biznesowego jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akademii.

2. Administratorem danych osobowych jest: Builder Corp. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa. Builder Corp oświadcza, iż wszystkie dane osobowe
użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z przepisami 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 (RODO).
Prawa Uczestnika w stosunku do danych osobowych: Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Może też w każdym momencie wycofać
uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądać usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także ma prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu
nadzorczego. Adres mailowy pod którym można się kontaktować z Administratorem to:
akademia@buildercorp.pl.
Okres przechowywania danych osobowych: Administrator będzie przechowywał dane
osobowe Uczestnika Akademii do celów niezbędnych do realizacji Akademii, której warunki
są zawarte w niniejszym regulaminie, lub do momentu wycofaniu zgody przez Uczestnika.
Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Akademii.
3. Przystąpienie przez Uczestnika do Wakacyjnej Akademii Ponzio jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2018

