
 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS w Lublinie 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji 

konkursu „Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS w Lublinie” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS 

w Lublinie, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 

adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866 

(dalej “Organizator”). 

3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu 

(dalej „Zwycięzca Konkursu”), sprawuje Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”). 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://technischools.com/wp-

content/uploads/2022/05/regulamin_zloty_indeks_technischools.pdf 

5. Celem Konkursu jest popularyzacja nauki programowania oraz działalności Niepublicznego 

Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie. 

 

§ 2. 

Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą klasy ósmej szkoły 

podstawowej (dalej “Uczestnik”). 

3. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie samodzielnego nagrania wideo (dalej “Utwór”) 

z uzasadnieniem dlaczego chce uczyć się w TECHNI SCHOOLS i dlaczego to właśnie 

Uczestnikowi należy się Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS w Lublinie. 

4. Uczestnik Konkursu przygotowuje Utwór w formie nagrania wideo przy użyciu 

ogólnodostępnych narzędzi i programów. 

5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie Utwory nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, 

których jedynym autorem jest Uczestnik. 

6. Opiekunowie Prawni Uczestnika, w jego imieniu, mogą przesłać tylko jeden Utwór. 

7. Utwór należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod adresem 

https://technischools.com/zloty-indeks-techni-schools do 10.07.2022 r. 

8. Utwory niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę 

w ocenie prac. 

9. W Konkursie obowiązuje kryterium dochodowe. Aby uzyskać Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS 

wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w 2021r. w rodzinie Uczestnika 

nie może przekraczać 1300zł. Spełnianie kryterium dochodowego Opiekunowie Prawni 

Uczestnika potwierdzają oświadczeniem w formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

 



 

§ 3. 

Zasady oceniania prac 

 

1. Organizator powoła Komisję składającą się z przedstawiciela organu prowadzącego 

Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS, Dyrektora Szkoły TECHNI 

SCHOOLS oraz Przedstawiciela Urzędu Miasta Lublin. 

2. Komisja przy ocenie Utworów weźmie pod uwagę: 

a) argumentację Uczestnika chęci podjęcia nauki w TECHNI SCHOOLS 

b) argumentację Uczestnika jego cech wyróżniających uprawniających go do otrzymania 

Złotego Indeksu TECHNI SCHOOLS w Lublinie. 

c) wrażenie artystyczne. 

3. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez 

Komisję konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie. 

4. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata jeśli, żadna z prac konkursowych 

nie będzie spełniała ww. kryteriów. 

 

§ 4. 

Nagrody 

 

1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzca Konkursu 

otrzyma Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS w Lublinie, czyli stypendium w wysokości czesnego na 

cały okres 5-letniego okresu nauki. Łączna wartość nagrody to 90 000zł. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.07.2022r. w siedzibie Niepublicznego Technikum 

Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie i zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

oraz na prowadzonych przez szkołę kanałach w social mediach. 

 

§ 5. 

Prawa autorskie i inne 

 

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich 

autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich 

części na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie ogłoszenia Regulaminu bez 

ograniczeń czasowych czy terytorialnych. 

2. Utwory nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez 

Organizatora, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych 

oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając 

Utwór na Konkurs Opiekunowie Prawni Uczestnika wyrażają zgodę na upowszechnienie 

Utworu oraz danych osobowych Uczestnika. 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 

a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnienie ich wizerunku i przejmuje na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich. 

 

 



 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi 

w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 

Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie - 

https://technischools.com/zloty-indeks-techni-schools 

2. Organizator zastrzega, że data nadsyłania prac konkursowych może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać odwołany lub 

przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, 

przerwania lub zmiany daty wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów 

technicznych czy organizacyjnych. 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.). 

5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 


