Chwałowice, dn. 2015-02-07

Konkurs „MŁODZI NA START”

Główna nagroda do wygrania przez laureata:

Sprzęt elektroniczny o wartości 1500 zł
Przedmiot pracy konkursowej:

Dowolny pomysł na wykonanie prototypu wyrobu użytkowego lub przemysłowego z
wykorzystaniem techniki druku 3D.
W Firmie „Valko Sp. z o.o. powstała nowa pracownia wydruku 3D jako rozwinięcie istniejącego Działu
Badawczo Rozwojowego. Jesteśmy otwarci na interesujące, innowacyjne pomysły, prototypów wyrobów
użytkowych lub przemysłowych, które mogłyby zostać w przyszłości skomercjalizowane przy współpracy
z laureatem konkursu.
Zapraszamy zainteresowanych do przesyłania prezentacji konkursowych do czasu rozstrzygnięcia,
czyli do 26 lutego 2015 roku. Na adres valko@valko.com.pl. Tytuł wiadomości: KONKURS.
Organizatorem jest firma Valko Sp. z o.o. z ul. Polna 7, 55-220 Chwałowice, zmierzając do wdrożenia w
firmie procedur CSR, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, oraz w partnerstwie z Zespołem Szkół
im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie www.valko.com.pl

§1

Do uczestników konkursu:
Jako firma o charakterze inżyniersko – produkcyjnym stale prowadzimy koncepcyjne i techniczne
prace badawczo-rozwojowe. Najczęściej są to zagadnienia związane z wzornictwem przemysłowym i
automatyzacją.
U podstaw ogłaszania niniejszego konkursu leży przekonanie, iż w młodych osobach tkwi
nieograniczony potencjał kreatywności. Często wpadają oni na innowacyjne pomysły, ponieważ cechuje
ich świeże spojrzenie niedotknięte zastanymi sposobami myślenia i działania. Celem naszej inicjatywy
jest uwolnienie kreatywności i rozwój potencjału młodzieży. Przy wystąpieniu sprzyjających okoliczności
deklarujemy chęć komercjalizacji zwycięskich pomysłów przy współpracy z ich autorami. Jest to dla nas
również możliwość nawiązania w przyszłości trwałych relacji z osobami utalentowanymi.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Valko Sp. Z o.o.
Mgr inż. Waldemar Kozina
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REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI NA START”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany w ramach wdrożenia w firmie procedur CSR, współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej, oraz w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. pod nazwą
„MŁODZI NA START” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Firma „VALKO” Sp. z o.o. Ul Polna 7 , 55-220 Chwałowice. W partnerstwie z
Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 6 rocznych edycjach do dnia 03.02.2021. Edycja 2015 będzie trwać od
dnia opublikowania ogłoszenia prasowego do dnia 26/02/2015 r. Daty następnych edycji będą ogłaszane w
odrębnych ogłoszeniach prasowych i na stronach internetowych firmy Valko.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem VALKO Sp. z o.o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika VALKO Sp. z o.o.
5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na
Organizatorze konkursu.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić
przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności
sprzecznej z niniejszym regulaminem.
7. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Firmowej Firmy VALKO www.valko.com.pl, umieszczone na
Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w siedzibie Firmy VALKO oraz w Zespole Szkół im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, a także opublikowane na łamach Gazety Oławskiej
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. . Udział w konkursie polega na: dostarczeniu wymyślonego przez siebie pomysłu projektu z
wykorzystaniem drukarki 3D na wyroby przemysłowe.
2. Pomysły projektów należy dostarczać w formie dowolnej. Mile widziane szkice, modele, opisy, pliki
komputerowe.
3. Firma Valko zapewni ochronę praw intelektualnych autorów nadesłanych prac konkursowych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.
§ 3 NAGRODY
1. Firma Valko może ufundować nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. O formie nagrody firma Valko
poinformuje w ogłoszeniu prasowym przed każdą z edycji.
2. Laureatem konkursu zostanie Uczestnik, którego projekt zostanie wybrany przez Komisję składającą się z
trzyosobowej reprezentacji pracowników Firmy Valko Sp. z o.o. Skład komisji może zostać rozszerzony o
Przedstawiciela Zespołu Szkól im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach i o przedstawiciela Urzędu Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice.
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3.Pomysł Projektu będzie analizowany pod względem innowacyjności pomysłu, oraz możliwości jego przyszłej
komercjalizacji.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5
(pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie wskazany przez niego w
trakcie Konkursu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat konkursu powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres valko@valko,com,pl lub telefonicznie pod nr Tel. 71-318-16-16 w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny będzie pracownik firmy Valko Sp. z o.o.
8.Imię, nazwisko Laureata konkursu, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Organizatora.
9. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych,
tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do
przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników
wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby
Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia
konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2.Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7
dni od daty otrzymania reklamacji.
3.Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną lub listem
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
Zatwierdził:
Waldemar Kozina
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