Regulamin Konkursu Plastycznego:
„Rzecz na święta”.
§ 1.
Postanowienia ogólne Konkursu
1. Regulamin Konkursu Plastycznego „Rzecz na święta”, (dalej jako Regulamin) określa
warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w ramach którego uczestnicy przygotują projekty
przedmiotów/produktów do produkcji seryjnej, związanych ze świętowaniem, zarówno świąt
Bożego Narodzenia, czy Wielkiej ale także np. urodzin, imienin, rocznicy ślubu. Produkty
mogą mieć charakter użytkowy lub dekoracyjny.
2. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, zaś projekt zwycięski dodatkowo zostanie
przygotowany do produkcji w zakresie określonym w §4.
3. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Dawid Niedbała prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą DND Dawid Niedbała przy współorganizacji i pod opieką
merytoryczną Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.
§ 2.
Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs jest skierowany do młodych, początkujących projektantów, uczniów i studentów,
z obszaru małopolski i podkarpacia.
2. Produkt może być pojedynczym obiektem, lub spójnym stylistycznie kompletem. Jego walory
użytkowe i/lub dekoracyjne stanowią podstawowe kryterium konkursowe. Projekt musi
zakładać możliwość seryjnej produkcji. Projekty należy zwizualizować, w dowolnej formie
graficznej, tak aby w czytelny i wyczerpujący sposób przedstawić wszystkie założenia
projektowe (wydruki-renderingi 3D, rysunki, fotografie modeli). Wizualizacja powinna
zawierać opis podstawowych parametrów obiektów: wysokość, szerokość, głębokość, opis
użytych materiałów, przewidywaną wagę produktu/kompletu. Maksymalna ilość plansz
prezentacyjnych: 3 arkusze.
3. Do konkursu może być zgłaszany wyłącznie produkt autorski uczestnika konkursu, który
został wykonany samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
4. Uczestnicy przesyłają projekty na adres DND Dawid Niedbała, ul. Bema 20, 33-100 Tarnów,
lub mailem na adres: konkurs@bema20.pl
5. Wraz z pracą uczestnicy przesyłają następujące dokumenty: o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz
jego akceptacją. – załącznik nr 1 do Regulaminu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich
– zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie - Załącznik do pobrania ze strony
bema20.pl
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu – tj. wyłonienia zwycięzcy. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych,
uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na
stronie internetowej Organizatora i w mediach, które będą relacjonować przebieg konkursu

oraz w materiałach informacyjnych, a także na koncie założonym na portalu Facebook.
Konkurs nie jest jednak w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony
z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy
kierować wyłącznie do Organizatora.
7. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
8. Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym,
że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
§3.
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 20 maja 2018 roku. Prace przesłane po tym terminie nie
będą brane pod uwagę.
2. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem/oświadczeniami w przypadku zespołu
(wypełnione, ręcznie podpisane a następnie zeskanowane lub sfotografowane) należy
przesłać do 20 maja 2018 roku (liczy się dzień wpływu do Organizatora).
§ 4.
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, które spośród nadesłanych
prac wyłoni zwycięskie projekty.
2. Skład Jury konkursowego:
Bartłomiej Bałut - dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie
Dawid Niedbała – prezes/właściciel DND Dawid Niedbała
Tadeusz Bałchanowski – redaktor naczelny TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny
Agata Kwiatkowska-Lubańska - kierownik Zakładu Wzornictwa
Piotr Jakubiak - Free Range Center Manager EU & Americas IKEA
Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a)
b)
c)
d)

zgodności z tematem,
pomysłowości i oryginalności pracy,
funkcjonalności lub atrakcyjności estetycznej,
potencjału wdrożeniowego.

3. Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi do dnia 8 czerwca 2018 roku. Wyniki Konkursu
zostaną opublikowane na stronie internetowej bema20.pl
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztową o rozstrzygnięciu
Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu bądź
też jego odwołania w przypadku braku zgłoszeń do konkursu, albo w każdym innym czasie
jeśli uzna, że jego kontynuowanie nie leży w jego interesie lub z innej przyczyny stało się
niecelowe.

5. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci wykonania funkcjonalnego prototypu
o koszcie do kwoty 20 000 zł oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3000 zł.
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł.
Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł.
Wszyscy użytkownicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, które oprócz kwestii
projektowych poruszać będą zagadnienia
współpracy projektanta z producentami
i odbiorcami hurtowymi gotowych produktów, w których udział wezmą przedstawiciele
producentów i dużych sieci handlowych.
6. Podane wartości nagród pieniężnych są kwotami brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
§ 5.
Prawa autorskie
Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej
do Konkursu.
1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych
osób do zgłoszonych prac.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej
publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na
wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach,
plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora).
3. Wszelkie ustalenia związane z ewentualnym przekazaniem praw autorskich do powstałych
projektów będą przedmiotem odrębnych umów.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
2. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
3. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłanych projektów
konkursowych oraz za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia nieprawidłowo
zabezpieczonych prac.
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną w depozycie Organizatora i nie będą
odsyłane. Prace nienagrodzone nie będą w żaden sposób wykorzystywane w przyszłości.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora

Zał. 1.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Konkursu Plastycznego „Rzecz na święta”

….............................................................................................
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
…..................................................................................................
Adres Uczestnika Konkursu,
….................................................................................................
Nr telefonu Uczestnika Konkursu, mail
Jako Uczestnik Konkursu Plastycznego „Rzecz na święta”, niniejszym Oświadczam, że rozumiem
przepisy prawa autorskiego i zobowiązuję się do ewentualnych szczegółowych umów regulujących
sposób i tryb wdrożenia projektu mojego autorstwa do produkcji. Oświadczam ponadto, iż nadesłany
projekt jest w pełni autorskim, oryginalnym dziełem mojego autorstwa.

………………………………..

…………………………

(Miejscowość, Data )

( Czytelny podpis)

Zgoda rodzica/opiekuna
Wyrażam zgodę na udział

...................................................................................................

..........................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu
i akceptuję jego postanowienia. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.

.............................................
Podpis rodzica/opiekuna

....................................................
Miejscowość, data

