Regulamin konkursu na nazwę Repozytorium Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin konkursu na nazwę Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji konkursu
na nazwę Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2. Konkurs na nazwę Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
zwany dalej „konkursem”, organizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w
Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-554) przy al. Niepodległości 162,
zwaną dalej „Organizatorem konkursu”.
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora najlepszej nazwy
Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
4. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie
pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z zastrzeżeniem, że w
konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§2
Zasady konkursu
1. Wzięcie udziału w konkursie przez jest równoznaczne z akceptacją warunków
Regulaminu. Przez wzięcie udziału w konkursie rozumie się przesłanie
Organizatorowi konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, propozycji
nazwy Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić w konkursie tylko jedną propozycję
nazwy.
3. Propozycję nazwy należy przesłać za pośrednictwem formularza
konkursowego, dostępnego na stronie https://konkursy.sgh.waw.pl/konkursrepozytorium, podając w odpowiednich rubrykach jej brzmienie, a ponadto swoje
imię i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail.
Warunkiem przesłania propozycji nazwy jest zaznaczenie w formularzu
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem
zgłoszonej w konkursie propozycji nazwy i przysługują mu do niej w całości
autorskie prawa majątkowe. Uczestnik konkursu oświadcza ponadto, że utwór
nie był nigdzie wcześniej wykorzystany i nie jest obciążony prawami osób
trzecich.
5. Konkurs trwa od 15 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. Propozycje
nazw przyjmowane są do godziny 23.59, 15 listopada 2017 r. O dotrzymaniu
terminu decyduje data przesłania propozycji nazwy wygenerowana przez
system internetowy SGH.
6. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone wyłącznie wolne od wad
prawnych propozycje nazw, które:
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1) są wynikiem indywidualnej i osobistej pracy twórczej Uczestnika;
2) nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich ani SGH;
3) nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe.
7. Z chwilą wręczenia nagrody Organizator konkursu nieodpłatnie nabywa od
zwycięzcy konkursu całość autorskich praw majątkowych do nazwy
Repozytorium SGH na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hasła - wytwarzanie każdą techniką
w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których nazwę
Repozytorium SGH utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
3) w zakresie rozpowszechniania nazwy w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie nazwy
Repozytorium SGH w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8. Nabycie przez Organizatora konkursu praw autorskich do zwycięskiej nazwy,
zostanie potwierdzone pisemną umową zawartą pomiędzy Organizatorem
konkursu a zwycięzcą konkursu.
9. Z chwilą zgłoszenia propozycji nazwy Repozytorium SGH Uczestnik wyraża
zgodę na korzystanie z tej nazwy przez Organizatora dla celów konkursowych.
10. Przystępując do konkursu, Uczestnik zezwala Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie na przetwarzanie jego danych osobowych podanych dobrowolnie
przy przesłaniu propozycji nazwy.
11. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są tylko na potrzeby udziału w
konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu i
modyfikowania swoich danych osobowych. Podanie danych, o których mowa w
ust. 3 jest warunkiem udziału w konkursie.
12. Zwycięzca konkursy zostanie wyłoniony przez jury konkursowe składające się
z siedmiu osób
13. Werdykt jury konkursowego jest ostateczny i niepodważalny.
§3
Nagrody
1. Autor zwycięskiej nazwy Repozytorium SGH, wytypowanej przez jury
konkursowe, otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Ogłoszenie zwycięzcy, oficjalna prezentacja zwycięskiej nazwy Repozytorium
SGH oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystości otwarcia
Repozytorium SGH.
3. Warunkiem przekazania zwycięzcy konkursu nagrody jest zawarcie umowy, o
której mowa w § 2 ust. 8.
4. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej SGH,
w kanałach SGH w mediach społecznościowych oraz w „Gazecie SGH”, na co
zwycięzca wyraża zgodę.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym przedłużenia
lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez
rekompensaty dla Uczestników.
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