Bydgoski Park PrzemysłowoPrzemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 33 10, fax +48 52 365 33 17

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na przygotowanie nazwy dla budynku biurowego budowanego
w ramach projektu pn. „Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości”,
którego realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze
środków budżetu państwa.

I.

Postanowienie ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11, zwany dalej Organizatorem.
II. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie nazwy dla budowanego obiektu biurowego
w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. pod roboczą nazwą „Inkubator
Przedsiębiorczości”
Przestrzeń budynku w 50% przeznaczona będzie do preinkubacji pomysłów biznesowych
młodzieży, studentów, początkujących przedsiębiorców i freelancerów, a w pozostałej części
wynajmowana komercyjnie.
Obiekt będzie służyć nowo powstałym przedsiębiorcom w tworzeniu korzystnych warunków
do ich rozwoju m.in. poprzez oferowanie powierzchni biurowej przeznaczonej na
preferencyjny wynajem dla firm inkubowanych, oferowanie zaplecza konferencyjnego,
zapewnienie obsługi administracyjnej, udostępnienie infrastruktury informacyjnej,
organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,
oferowanie doradztwa prawno-podatkowego, w tym usługi doradcze związane prowadzeniem
z działalności gospodarczej.
2. Nazwa powinna się składać maksymalnie z czterech wyrazów.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne (pełnoletnie),
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Bydgoskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego Sp. z o.o.
3. Konkurs będzie trwał od 21.07.2014 do 08.08.2014
4. Do udziału w Konkursie należy zgłaszać się poprzez dostarczanie do siedziby Organizatora
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego dane Uczestnika Konkursu oraz
wypełnionego Formularza Pracy Konkursowej (zwanego dalej Pracą Konkursową),
zawierającego propozycję nazwy wraz z uzasadnieniem.
5. Wzór Formularza Zgłoszeniowego oraz Pracy Konkursowej stanowią odpowiednio Załącznik
nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Formularz Zgłoszeniowy oraz Pracę Konkursową należy dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą na adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Bogdana
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Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, nie później niż do dnia 08.08.2014 do godz. 12.00
(decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Organizatora). Wskazane dokumenty
należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na nazwę”.
7. Dokumenty przesłane/dostarczone po tym terminie (o którym mowa w pkt. III. 6) nie będą
rozpatrywane przez Jury.
8. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oraz Pracy Konkursowej do Organizatora jest tożsame
z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.
9. Zgłoszone propozycje nazwy muszą mieć uregulowane prawa autorskie (poświadczone
podpisanym oświadczeniem w Formularzu Zgłoszeniowym).
10. W Konkursie każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji nazwy. Uczestnik
wypełnia jeden Formularz Zgłoszeniowy. Każda propozycja nazwy powinna znajdować się na
osobnym Formularzu Pracy Konkursowej. Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone
w jednej kopercie.
11. Po upływie terminu zgłoszeń (określonego w pkt.III.6), Sekretarz Konkursu otwiera koperty
i nadaje złożonym Formularzom Zgłoszeniowym oraz Pracom Konkursowym ten sam, unikalny
numer identyfikacyjny.
12. Od chwili nadania numeru identyfikacyjnego do momentu ogłoszenia wyników Konkursu,
Formularz Zgłoszeniowy oraz Praca Konkursowa są oznaczone jedynie numerem
identyfikacyjnym.
13. Formularze Zgłoszeniowe są zdeponowane u Sekretarza Konkursu, który po wyłonieniu przez
Jury Laureata Konkursu odkoduje nagrodzoną Pracę Konkursową.
IV. Jury Konkursu oraz Sekretarz Konkursu
1. Wyboru prac dokonuje Jury, w skład którego wchodzą pracownicy Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.
2. Sekretarz Konkursu zajmuje się sprawami organizacyjnymi i nie ma prawa głosu w odniesieniu
do decyzji podejmowanych przez Jury.
V. Zakres opracowania prac konkursowych
1. Praca Konkursowa powinna zawierać obowiązkowo:
a) proponowaną nazwę dla przestrzeni opisanej w przedmiocie Konkursu,
b) uzasadnienie nazwy.
2. Dodatkowo wskazane jest, aby Praca Konkursowa zawierała odpowiednik angielski
zaproponowanej nazwy.
VI. Przebieg Konkursu
1. Nagroda przyznana jest w wyniku wyboru Jury. Każdy z członków Jury dysponuje jednym
głosem. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma przewodniczący Jury.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej propozycji, jeżeli nie będą one
w wystarczającym stopniu spełniać ustalonych kryteriów.
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu sporządzony zostaje protokół, który podpisuje Jury.
VII. Kryteria oceny
1. Nadesłane prace oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) Zgodność z zasadami Konkursu,
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b) Nawiązanie do charakteru i funkcji miejsca,
c) Oryginalność nazwy.
VIII. Nagroda w Konkursie
1. Nagrodą główną jest nagroda finansowa w wysokości 700,00 zł.
2. Jury ma prawo do niewybrania zwycięzcy i nieprzyznania nagrody.
3. Jury ma prawo do dokonania podziału nagrody, w przypadku wyboru takiej samej nazwy przez
więcej niż jednego Uczestnika.
4. Laureat Konkursu w momencie odbioru nagrody przenosi autorskie prawa majątkowe
na Organizatora Konkursu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na
podstawie odrębnego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
i umowy.
5. Organizator ma prawo wykorzystać nagrodzoną propozycję w dowolny sposób, w tym także
dokonywać zmian i łączyć nazwę z innym utworem np. logo.
6. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw
majątkowych do nazwy, jednocześnie Laureat konkursu upoważnia Organizatora do
korzystania z nazwy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania
danych Laureata Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.08.2014.
8. Informacja o rozstrzygnięciu zamieszczona zostanie na stronie www.bppt.pl.
IX. Postanowienie końcowe
1. Organizator nie odsyła dostarczonych na Konkurs Prac Konkursowych, niewybrane prace
zostaną zniszczone przez Sekretarza Konkursu.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.bppt.pl
3. Osobą kontaktową ds. Konkursu jest specjalista ds. promocji – Anna Mikicka,
anna.mikicka@bppt.pl.

NIP 953-249-38-87 REGON 340011279
SGB - Bank S.A. 34 1610 1234 2026 0034 5446 0002

Kapitał zakładowy 69 102 000 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy KRS 0000237714

