REGULAMIN PROGRAMU
AKADEMIA DRUKU 3D CANON
§1
ORGANIZATORZY
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „AKADEMIA DRUKU 3D CANON” jest
Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000075027 kapitał
zakładowy: 14.907.500,00 zł, NIP: 5221005607, zwanym dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem jest CD3D Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 114/116
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000560152, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla . Łodzi Śródmieścia w XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7292707766, REGON 361607998, której kapitał
zakładowy wynosi 10.000,00 zł, zwana dalej „Współorganizatorem”.
§2
PRZEDMIOT I PRZEBIEG PROGRAMU
1. Akademia Druku 3D CANON została powołana w celu edukacji uczestników programu
w zakresie technologii przyrostowych oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy
zawodowej.
2. Akademia Druku 3D CANON jest podzielona na 2 etapy:




Podczas etapu pierwszego, na portalu www.centrumdruku3d.pl będą prezentowane
artykuły poświęcone wybranym technologiom druku 3D. Etap pierwszy będzie trwał
od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku i zostanie zakończony egzaminem
przeprowadzonym elektronicznie. Osoby, które osiągną najlepsze wyniki w
egzaminie zostaną zakwalifikowane do II etapu Akademii.
Podczas drugiego etapu Akademii Druku 3D CANON, osoby które zostały do niego
zakwalifikowane wezmą udział w szkoleniu z obsługi profesjonalnych drukarek 3D.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat. Szkolenie odbędzie się we wrześniu
2017 r. w Warszawie i będzie trwało dwa dni. Dokładny termin szkolenia zostanie
ustalony z uczestnikami. Wszystkie koszty związane z pobytem w Warszawie
podczas szkolenia pokrywa Organizator.

3. Przebieg I etapu:



w terminie 1 marzec – 30 czerwiec 2017 r. na stronie www.centrumdruk3d.pl
zostanie opublikowanych 12 artykułów poświęconych technologiom przyrostowym
informacje zawarte w artykułach będą podstawą merytoryczną dla egzaminu
końcowego, wieńczącego etap I
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artykuły będą publikowane licząc od 10 tygodnia 2017 r.
każdy artykuł będzie posiadał TAG „Akademia druku 3D Canon” i będzie zawarty w
podkategorii „Akademia Druku 3D Canon”, w kategorii „DRUK 3D”, w menu
głównym strony www.centrumdruk3d.pl; ponadto w chwili publikacji, każdy artykuł
pojawi się na stronie głównej w tzw. „części redakcyjnej” oraz na podstronach
serwisu w sekcji „OSTATNIE ARTYKUŁY”
wraz z publikacją ostatniego, dwunastego artykułu, zostanie ogłoszony koniec
publikacji cyklu i zapowiedź egzaminu, który odbędzie się we wrześniu 2017 r.

4. Egzamin:

















egzamin odbędzie się drogą elektroniczną, za pomocą dedykowanej aplikacji
aplikacja będzie dostępna na stronie www.centrumdruk3d.pl/egzamin
aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom 12.07.2017 r. o godzinie 10:00 i
zostanie wyłączona 12.07.2017 r. o godzinie 23:59
aby wziąć udział w egzaminie, uczestnik będzie musiał dokonać rejestracji w
systemie polegającej na:
◦ podaniu unikalnego adresu e-mail
◦ imienia i nazwiska
◦ nazwy firmy, w której jest zatrudniony na czas trwania egzaminu
◦ nr NIP firmy
◦ nr REGON firmy
◦ stanowisko (opcja dodatkowa, dobrowolna)
po zarejestrowaniu, użytkownikowi wyświetli się unikalny link, po kliknięciu którego
rozpocznie się egzamin
link będzie aktywny jeden dzień w godzinach 10:00 - 23:59; po tym czasie będzie
on niedostępny
link będzie na stałe przypisany do użytkownika; jeżeli użytkownik nie kliknie w link
po rejestracji i opuści stronę, będzie mógł uzyskać link wyłącznie poprzez kontakt
ze Współorganizatorem pod adresem e-mail redakcja@centrumdruku3d.pl; w mailu
zgłoszeniowym użytkownik musi opisać istotę problemu i kontaktu ze
Współorganizatorem; Współorganizator dostarczy link w czasie nie dłuższym jak 24
godziny od momentu wpłynięcia zgłoszenia
po kliknięciu w link wyświetli się lista 25 pytań
część pytań będzie ma charakter opisowy, część wielokrotnego wyboru; w drugim
przypadku prawidłowa będzie tylko jedna odpowiedź
użytkownik ma na odpowiedź 60 minut; po upływie tego czasu aplikacja się
zamknie, a do bazy danych trafią odpowiedzi wpisane / zaznaczone na daną chwilę
w egzaminie można wziąć udział tylko raz; po uruchomieniu aplikacji
egzaminacyjnej, czas nie może być zatrzymany.
Egzamin zakończy się pozytywnym wynikiem dla wszystkich, którzy uzyskają wynik
min. 80 proc. poprawnych odpowiedzi. Osoby te, po zakończeniu egzaminu
otrzymają certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu.
Dodatkowo, do II etapu (szkolenie w siedzibie Organizatora) zostanie
zakwalifikowanych 6 osób, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu;
Jeżeli kilku użytkowników uzyska ten sam wynik, o kolejności na liście decydować
będzie czas udzielania odpowiedzi, a jeśli to okazałoby się niewystarczającym
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kryterium, dodatkowo brana będzie pod uwagę godzina i data zakończenia
egzaminu - wyższy wynik uzyska ten uczestnik, który zakończy egzamin wcześniej.
Koszty dojazdu na szkolenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie
Koszty zakwaterowania uczestników na czas trwania szkolenia pokrywa
Organizator

5. Wyniki zwycięzców egzaminu zostaną opublikowane 17 lipca 2017 r. o godzinie 10:00,
na stronach www.centrumdruk3d.pl i www.canon.pl. Publikacja wyników egzaminu jest
równocześnie zakończeniem I etapu programu.
6. Przebieg etapu II:



po ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami egzaminu w
celu potwierdzenia ich udziału w szkoleniu
szkolenie odbędzie się w ciągu dwóch wskazanych przez Organizatora dni w
okresie 04-08 września 2017 r., w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul.
Gottlieba Daimlera 2.
§3
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. W Akademii Druku 3D CANON mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Akademii ukończyły 18 lat,
zwane dalej „Uczestnikami”.
2. W Akademii Druku 3D CANON nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i
Współorganizatora.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Akademii Druku 3D CANON jest łączne spełnienie przez
Uczestnika w okresie od 1 marca 2017 do 31 sierpnia 2017 r. poniższych wymagań:
a) Ukończone 18 lat
b) Rejestracja konta Uczestnika na stronie www.centrumdruk3d.pl (zgodnie z
instrukcjami na stronie)
c) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
d) Podanie numer NIP oraz REGON firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony.
§4
CZAS TRWANIA PROGRAMU
I etap Akademii Druku 3D CANON rozpoczyna się dnia 1 marca 2017 r. i trwa do 30
czerwca 2017r. II etap Akademii Druku 3D CANON rozpoczyna się 01 września 2017r. i
zakończy się nie późnej niż 30 września 2017r.
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§5
ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Akademia Druku 3D CANON prowadzona jest na obszarze całego terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
NAGRODY
Nagrodami w Akademii Druku 3D CANON są:
1. Dyplom ukończenia Akademii Druku 3D CANON
2. Bezpłatne szkolenia z obsługi drukarek 3D ProJet 660 i ProJet 250 i certyfikat ze
szkolenia
Wartość szkolenia to 750 zł netto.
§7
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Osoby, które wezmą udział w egzaminie i osiągną najlepsze wyniki zostaną
zakwalifikowane do II etapu Akademii.
2. Zwycięzcami zostają Uczestnicy, którzy podczas egzaminu udzielą najwięcej
prawidłowych odpowiedzi na pytania, w najkrótszym czasie.
§8
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
1. Miejscem organizacji szkolenia i wydania nagród jest siedziba Organizatora.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator ponosi koszty organizacji Szkolenia i zakwaterowania Uczestników
podczas szkolenia.
2. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie.
§10
DANE UCZESTNIKÓW
Administratorem danych osobowych jest Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000075027 kapitał zakładowy: 14.907.500,00 zł, NIP:
5221005607. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) w celu dokonania czynności niezbędnych do
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prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w celu
poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody, jak również w celu rozliczeń
podatkowych oraz reklamacji. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną
usunięte. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.
§11
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje drogą e-mailową należy kierować na adres 3d@canon.pl
2. Reklamacje drogą pocztową należy wysyłać nie później niż do dnia 01 lipca 2017 r. na
adres ul. Gottlieba Daimlera 2, Warszawa.
3. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Reklamacja musi
zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego podanego przy rejestracji do Akcji
Promocyjnej, dokładny adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis (w przypadku reklamacji składanych na
piśmie).
4. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przyznawania nagród trwa 14 dni, włączając w
to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Akademii Druku 3D Canon jest dostępny na stronach www.centrumdruku3d.pl.
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