REGULAMIN PROJEKTU
MIASTO W RUCHU
zwany dalej „Regulaminem”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa: cele projektu organizowanego przez Politechnikę Poznańską, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu i Miasto Poznań (zwani dalej „Organizatorami”) we współpracy z
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., warunki uczestnictwa w projekcie, zasady prowadzenia
projektu, kryteria i sposób oceny oraz nagradzania zgłoszonych prac, zasady poboru
należności publicznoprawnych, a także sposób informowania o wygranej.
2. Celem projektu jest wybranie najbardziej innowacyjnych prac projektowych stanowiących
odpowiedzi na pytania:
a. Jak może wyglądać metropolia poznańska w roku 2050?
b. Jak będzie wyglądało poruszanie się po mieście oraz zaopatrzenie miasta w dobra
i usługi?
c. Jak mogłyby wyglądać samochody użytkowe przyszłości?
oraz rozwój współpracy na poziomie administracji samorządowej, nauki i biznesu.
UCZESTNICY
§2
1. W projekcie mogą brać udział osoby będące studentami studiów licencjackich, inżynierskich
lub magisterskich, studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych lub
niestacjonarnych Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
występujących w ramach zespołów projektowych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania 10 studenckich zespołów do udziału
w projekcie na podstawie weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 5,6,7,8.
3. Liczba członków zespołu jest nieograniczona.
4. Zespoły uczestniczące w projekcie mogą składać się ze studentów różnych wydziałów
i kierunków, zarówno wewnątrz jednej uczelni, jak i w ramach międzyuczelnianej współpracy.
5. Zespół jest zobowiązany do wyłonienia przedstawiciela (zwanego dalej „Liderem”), który
będzie osobą kontaktową.
6. W projekcie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Volkswagen Poznań Sp. z o. o. na
umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, osoby zatrudnione na umowę o pracę poprzez
spółki z grupy kapitałowej Work Service S.A. na rzecz Volkswagen Poznań Sp. z o. o. oraz
osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie przez Miasto Poznań.
CZAS TRWANIA I PRZEBIEG PROJEKTU
§3
Projekt będzie prowadzony w okresie od 04.10.2017 r. do 30.04.2018 r. włącznie.
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§4
Etapy projektu:
a) Ogłoszenie projektu i Regulaminu nastąpi 04.10.2017 r. poprzez media wewnętrzne
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, system komunikacji
Miasta Poznania, a także stronę internetową oraz serwis społecznościowy Facebook
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
b) Przesłanie wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych wraz z Konspektami do projektu trwa
od 04.10.2017 do 31.10.2017.
c) Wybór 10 Zespołów, które wezmą udział w projekcie nastąpi na podstawie weryfikacji
zgłoszeń, o której mowa w § 9 ust. 5,6,7,8 trwającej do 13.11.2017 r.
d) Wykłady stanowiące wsparcie merytoryczne oraz wskazówki dla Zespołów, informujące
o aktualnych trendach społecznych, technologicznych i ekonomicznych prowadzone przez
ekspertów Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Miasta Poznania, będą odbywać się od
listopada do grudnia 2017 r. Liczbę, miejsce i termin wykładów określają każdorazowo
Organizatorzy w uzgodnieniu z Volkswagen Poznań Sp. z o.o..
e) Wypłata wsparcia finansowego na realizację projektu, o którym mowa w § 12 i § 13. Formułę
przekazania wsparcia każda z Uczelni wybierze samodzielnie, stosownie do jej możliwości
organizacyjnych i prawnych.
f) Pierwsze prezentacje przedstawiające efekty bieżących prac odbędą się do końca lutego 2018
r. Miejsce i termin określają Organizatorzy.
g) Prezentacje końcowe, o których mowa w § 7 odbędą się w kwietniu 2018 r. Miejsce i termin
zostanie określony przez Organizatorów. Najpóźniej na 7 dni przed wskazanym terminem
Zespół zobowiązany jest przesłać, w sposób wskazany w § 8 ust. 2, podsumowanie pracy
projektowej, o której mowa w § 6 i § 8.
h) Spośród 10 Zespołów Organizatorzy oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. wyłonią Zwycięzców,
nagradzając pierwsze trzy miejsca. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi nie później niż do dnia
30.04.2018 r.
i) Uroczyste wręczenie nagród, o których mowa w § 14 i § 15, nastąpi w maju 2018 r. Miejsce
i termin zostanie określony przez Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o
w późniejszym terminie.
§5
Przez cały okres trwania projektu przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Miasta Poznania oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. pozostaną do
dyspozycji studentów w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania związane z realizowanym
projektem.
PREZENTACJA I PRACA PROJEKTOWA
§6
Językiem obowiązującym dla prezentacji i pracy projektowej jest język angielski.
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§7
1. Prezentacja końcowa będzie trwała 30 min i składała się z 2 części: przedstawienia wyników
swoich prac (20 min) oraz dyskusji z Jury (10 min).
2. Forma i sposób prezentacji końcowej jest dowolna.
§8
1. Praca projektowa musi zostać sporządzona w formacie PDF wg określonych wymagań:
 format arkusza papieru: A4,
 czcionka: Times New Roman lub Calibri,
 wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm,
 stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 liczba stron: 5-10,
 wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony.
2. Adres e-mail na który Zespół zobowiązany jest przesłać pracę w terminie wskazanym
w § 4 lit. g, zostanie podany w trakcie trwania projektu przez Organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
§9
1. Projekt stanowi przyrzeczenie przyznania przez Organizatorów nagrody za wykonanie
i przeniesienie na ich rzecz własności oraz autorskich praw majątkowych do prac
projektowych wybranych przez Jury (o którym mowa w § 11 ust.1) na zasadach określonych
w § 11.
2. Ogłoszenie projektu i niniejszego Regulaminu, w szczególności zastrzeżenie przez
Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. nabycia własności i majątkowych praw
autorskich do wszystkich prac projektowych (o czym mowa w § 20) stanowi zaproszenie osób
zgłaszających swój udział w projekcie do składania ofert zawarcia umowy (w rozumieniu
art.71 k.c.) o przeniesienie praw na Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o..
3. Pisemne zgłoszenie udziału w projekcie (o którym mowa w ust. 4) jest złożeniem przez
Zespoły ofert zawarcia umowy o przeniesienie własności i majątkowych praw autorskich do
zgłaszanej pracy projektowej, o treści wskazanej w §20.
4. Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez przesłanie na adresy mailowe w przypadku:
 Politechniki Poznańskiej – Jacek.Goc@put.poznan.pl
 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Arkadiusz.Kawa@ue.poznan.pl oraz
Hubert.Iglinski@ue.poznan.pl
w okresie wskazanym w § 4 pkt b, Formularza Zgłoszeniowego wraz z Konspektem,
stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Weryfikacja Zespołów projektowych odbywać się będzie na podstawie złożonych
Konspektów.
6. Formularz Zgłoszeniowy obejmuje m.in.: imię i nazwisko każdego członka Zespołu, datę
urodzenia, adres e-mail, wskazanie Lidera i jego telefonu kontaktowego, podanie nazwy
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uczelni i kierunków studiów oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
i wyrażenie zgody na wszystkie warunki projektu, w tym na przeniesienie na Organizatorów
oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do projektów, a nadto
zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków Zespołu przez Organizatorów oraz
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na potrzeby projektu.
7. Konspekt nie może być dłuższy niż 3 strony standardowego maszynopisu A4 i powinien
zawierać takie elementy jak cel opracowania, wizję produktu/sposobów przemieszczania się
w metropolii, innowacyjność pomysłu, analizę ryzyk i zagrożeń dla opracowanej wizji,
planowaną metodykę/sposób opracowania zagadnień projektu.
8. Koordynatorzy uczelniani będą oceniać zgłoszone Konspekty, w oparciu o następujące
kryteria: celowość pomysłu, jego innowacyjność i dogłębność identyfikacji ryzyk. Za każde z
kryteriów każdy koordynator może przyznać od 0 do 10 punktów.
9. Jury zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów z członkami
zespołów konkursowych po uprzednim zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami.

ZASADY PROWADZENIA PROJEKTU
§ 10
1. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedną pracę projektową.
2. Zespół może przedłożyć wyłącznie pracę projektową, którą sam zaprojektował i stworzył,
a w zakresie w jakim dotyczy ona praw osób trzecich – do których nabył skutecznie te prawa.
Praca projektowa nie może naruszać praw i dóbr osób trzecich. Jeśli praca projektowa
stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm. – dalej zwana jako „Ustawa”) albo
stanowi przedmiot praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.),
Zespół może przedłożyć wyłącznie utwór, do którego przysługują mu autorskie prawa
majątkowe albo odnośne prawa własności przemysłowej. Nie można przesyłać prac
projektowych stanowiących opracowanie cudzego utworu (w rozumieniu Ustawy),
w szczególności tłumaczenie, przeróbkę, adaptację (tj. utworów zależnych). Przedłożenie
pracy projektowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym Zespołu
stanowi potwierdzenie, że posiada on wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa
własności przemysłowej do pracy projektowej.
3. Organizatorzy w porozumieniu z Volkswagen Poznań mają prawo do dyskwalifikacji pracy
projektowej w przypadku, gdy Zespół nie spełnia wymogów określonych w § 2, praca
projektowa lub sposób jej przedłożenia nie odpowiadają postanowieniom § 6-8, a także
w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4.
4. Organizatorzy w porozumieniu z Volkswagen Poznań mają prawo odrzucić zgłoszoną pracę
projektową bez podania przyczyn, w szczególności, jeżeli nie spełnia ona warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, lub jeżeli taka praca lub zawarte w niej (udostępniane
przez nią) treści naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje albo prawa osób trzecich albo
godzą w dobre imię Organizatorów lub Volkswagen Poznań.
5. W przypadku odrzucenia pracy projektowej, nie jest ona brana pod uwagę w projekcie.
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6. Praca zdyskwalifikowana nie podlega ocenie konkursowej.
7. Decyzję o dyskwalifikacji pracy podejmuje Jury, zwykłą większością głosów.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH
§ 11
1. Prace są oceniane wyłącznie przez Jury, w skład którego wchodzą:
 przedstawiciele Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – 2 osoby,
 przedstawiciele Politechniki Poznańskiej – 2 osoby,
 przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – 2 osoby,
 przedstawiciel Miasta Poznania – 1 osoba.
2. Jury będzie oceniać prace projektowe w oparciu o następujące kryteria: innowacyjność,
pomysłowość, oryginalność, trafność określenia tematu, atrakcyjność. Za każde z kryteriów
każdy członek Jury może przyznać od 0 do 10 punktów.
3. Tworzy się listę rankingową prac podlegających ocenie według liczby (sumy) uzyskanych
punktów. Najlepszą pracą jest praca, która uzyskała największą liczbę punktów.
4. Jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do spełniania przez projekt warunków
określonych w Regulaminie, w szczególności, gdy okaże się że członkom Zespołu nie
przysługują prawa autorskie albo inne prawa własności intelektualnej, w zakresie
niezbędnym do przeniesienia praw autorskich, o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2, albo
projekt narusza prawa lub dobra osób trzecich, Organizatorzy mogą zawiesić wydanie
nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W tym zakresie Zespół ma obowiązek
współpracować z Organizatorami w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia wątpliwości. Jeżeli,
w wyniku dokonanych wyjaśnień, ustalone zostanie, że Zespół nie spełnia warunków
określonych w Regulaminie, jego praca zostaje zdyskwalifikowana, a jego członkowie utracą
status Zwycięzcy. W takiej sytuacji Organizatorzy mogą dokonać wyboru innego Zwycięzcy.
Jeżeli po wydaniu nagrody (pieniężnej) okaże się, że Zwycięzcy nie przysługiwała całość praw
do nagrodzonej pracy projektowej, lub że praca projektowa nie spełniała innych wymogów
określonych w Regulaminie, Organizatorzy mogą żądać od takiego Zwycięzcy zwrotu
równowartości przyznanej nagrody, przy czym członkowie Zwycięzcy odpowiadają za
zobowiązania wobec Organizatorów solidarnie.
WSPARCIE FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU I NAGRODY
§ 12
Każdy z 10 zakwalifikowanych Zespołów otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektu
w wysokości 4 000 PLN brutto.
§ 13
1. Wypłata wsparcia finansowego przez Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu nastąpi w terminie do dnia 15.12.2017 r.
2. Zespół zobowiązany jest do dysponowania pieniędzmi zgodnie z celami projektu.
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§ 14
Nagrodami dla trzech najlepszych Zespołów (Zwycięzców) są:
a) I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 22 000 PLN brutto oraz możliwość odbycia płatnych,
letnich praktyk w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
b) II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 13 500 PLN brutto,
c) III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 9 000 PLN brutto.
Nagrody przyznawane są każdorazowo na podstawie odrębnej decyzji Organizatorów i wypłacane
przez Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

§ 15
1. Wypłata wsparcia finansowego, o którym mowa w § 12 nastąpi do 15.12.2017 r. i zostanie
opodatkowana zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 16
Praktyka letnia, o której mowa w § 14 pkt. a, realizowana będzie w terminie od lipca do
września 2018 r. Zwycięzcy odbędą płatną praktykę stażową w wymiarze 40 godzin tygodniowo
przez okres 2 miesięcy, w ramach umowy o praktykę absolwencką.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 17
1. Organizatorzy zwracają uwagę Zespołów, na to że:
a) nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych przekazywanych w
związku z uczestnictwem w projekcie, ani niewystąpienia błędów podczas transmisji. Takie dane
mogą zostać przechwycone, uszkodzone, utracone lub zniszczone. Mogą dotrzeć z opóźnieniem
lub być niekompletne. Mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich
może nie być bezpieczne z innych względów.
b) nie mogą zagwarantować doręczenia i terminowości korespondencji wysyłanej za pomocą
poczty tradycyjnej, kurierskiej, elektronicznej, a także poprawnego działania sieci
teleinformatycznej, w tym Internetu.
Za wszelkie okoliczności wskazane w ust. 1 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

2. Uczelnie zobowiązana będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, o
których mowa w § 14. Pobrany podatek zostanie przekazany na rachunek urzędu
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skarbowego według miejsca siedziby płatnika. Nagroda pieniężna dzieli się na tyle równych
części, ile jest osób tworzących Zespół. W razie konieczności dokonuje się odpowiedniego
zaokrąglenia w dół do pełnych złotych.

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK
§ 18
1. Dane osobowe każdej z osób uczestniczącej w Zespołach w zakresie podanym we formularzu
zgłoszeniowym (tj.: imię, nazwisko, uczelnia, kierunek studiów, e-mail, numer kontaktowy,
adres zamieszkania, data urodzenia) będą przetwarzane przez Politechnikę Poznańską oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako administratorów danych, wyłącznie w celu
właściwej organizacji i przebiegu projektu, w szczególności w związku z wyłanianiem
Zwycięzców oraz wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród. Na zasadach określonych
przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnikom Zespołów przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
2. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże jest ono niezbędne
do celów przeprowadzenia projektu oraz wydania i rozliczenia nagród. Zespół przyjmuje do
wiadomości, że niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestniczenie w projekcie.
3. Za dobrowolnie wyrażoną zgodą dane każdej z osób uczestniczącej w Zespołach w postaci ich
wizerunków mogą być dodatkowo przetwarzane przez Organizatorów oraz Volkswagen
Poznań Sp. z o.o. Wykorzystanie wizerunków (w tym ich rozpowszechnianie w rozumieniu
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn.zm.) odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
4. Organizatorzy oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. mają prawo do upubliczniania wizerunku
osób uczestniczących bez zgody tych osób w przypadku, gdy wizerunek danej osoby stanowi
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, ponieważ zgoda taka
nie jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 81 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim

KORZYSTANIE Z PRAC PROJEKTOWYCH – PRAWA AUTORSKIE
§ 19
1. Z chwilą wystąpienia następującej okoliczności: zgłoszenia konspektów orazprac
projektowych do Organizatorów oraz przyjęcia przez nich tych konspektów i prac,
Organizatorzy oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. nabywają własność egzemplarza wszystkich
zgłoszonych konspektów oraz prac projektowych (a także własność nośnika na którym jest
utrwalony projekt) oraz – w zakresie, w jakim konspekt i praca projektowa stanowi utwór w
rozumieniu Ustawy – całość autorskich praw majątkowych do konspektu i pracy projektowej,
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bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia
umowy, w tym na polach określonych w art. 50 Ustawy.
Jednocześnie autor/autorzy projektu oświadczają, że:
- samodzielnie wykonali projekt,
- przysługujące im prawa autorskie do projektu nie są w żaden sposób ograniczone, ani ich
prawa nie naruszają praw osób trzecich,
- nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z projektu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola
eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie pracy projektowej w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (ii) tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w pracy projektowej; (iii)
rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem pracy projektowej lub jej egzemplarzy; (iv)
wprowadzenie do pamięci komputerów i do sieci teleinformatycznych, w tym sieci Internet;
(v) publiczne udostępnianie pracy projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, a także (vi) zmianę formy (postaci)
ucieleśnienia utworu (w szczególności na postać będącą wynikiem zrealizowania, wykonania,
wdrożenia utworu) i wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie tak zmienionej formy (postaci)
utworu.
3. Zgłaszając konspekt i pracę projektową, w zakresie w jakim konspekt i praca projektowa
stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, każdy członek Zespołu:
a) udziela Organizatorom oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. zezwolenia na wykonywanie
zależnych praw autorskich do opracowań konspektu i pracy projektowej w rozumieniu art. 2
Ustawy, jak również przenosi na Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
b) udziela Organizatorom oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. zezwolenia na przenoszenie praw
autorskich do konspektów i prac projektowych na dalsze inne podmioty,
c) zezwala na anonimowe rozpowszechnianie konspektu i pracy projektowej lub ich części, z
zastrzeżeniem, że Organizatorzy, po uzyskaniu zgody mogą dołączyć do konspektu i pracy
projektowej lub jej części informację zawierającą imiona i nazwiska członków zgłaszającego się
Zespołu oraz informację, że brali oni udział w projekcie.
d) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. lub na
jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji konspektu i pracy projektowej,
e) zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do konspektu i pracy projektowej
oraz upoważnia do ich wykonywania Organizatorów oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o. przez cały
czas trwania autorskich praw majątkowych do pracy projektowej.
4. Organizatorzy nie są zobowiązani do korzystania z konspektu i pracy projektowej, w tym do jej
rozpowszechniania. Zespół potwierdza, że Organizatorzy mogą rozpowszechniać zgłoszony przez
niego konspekt i pracę projektową zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie.
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DECYZJE JURY
§ 20
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia projektu bez podawania przyczyn na
każdym jego etapie lub rezygnacji z wyłaniania Zwycięzców.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz jego wykładni
ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
3. Decyzje Organizatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani wniosek
o ponowne przeanalizowanie sprawy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu wedle swego uznania i w każdym
czasie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane w taki sam sposób, w jaki ogłoszono
Regulamin.
§ 22
Regulamin projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów, a także w mediach
wskazanych w §4 pkt. a.
§ 23
Każdy z Zespołów poprzez przystąpienie do projektu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§ 24
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo
własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
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Załącznik do Regulaminu Projektu „Miasto w Ruchu”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Lider Zespołu:

Lp.

Uczestnik

Uczelnia

Kierunek studiów

Numer
kontaktowy

e-mail

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Zgoda na
przetwarzanie
danych
osobowych*
Data/ podpis
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Niniejszym oświadczamy wobec Organizatorów, że zapoznaliśmy się z Regulaminem projektu „Miasto w ruchu”, a zwłaszcza z § 2-11 oraz § 1719 Regulaminu, rozumiemy i akceptujemy w pełni wszystkie jego warunki. W przypadku nagrodzenia nas za naszą pracę projektową, niniejszym
składamy oświadczenia o przeniesieniu prawa własności i majątkowych praw autorskich do naszej pracy projektowej oraz wyrażeniu zezwoleń
i zgód, o których mowa w § 18, na rzecz Organizatorów.
Jednocześnie informujemy, że nasza praca projektowa zostanie przedłożona Organizatorom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

*Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym we formularzu zgłoszeniowym
(tj.: imię, nazwisko, uczelnia, kierunek studiów, e-mail, numer kontaktowy, adres zamieszkania, data urodzenia) wyłącznie w celu właściwej
organizacji i przebiegu projektu „Miasto w ruchu”, w szczególności w związku z wyłanianiem Zwycięzców oraz wydawaniem, odbiorem i
rozliczaniem nagród. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże jest ono niezbędne do celów
przeprowadzenia projektu oraz wydania i rozliczenia nagród. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy Placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 (dotyczy studentów PP) / Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu przy ul. Al. Niepodległości 10 (dotyczy studentów UE), przy czym dane osobowe mogą być przekazywane do
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349 w powyżej wskazanym zakresie i celu.
Podpisy:
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