REGULAMIN KONKURSU
I.

Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Socjalna Innowacja – Kreacja, zajmująca
się projektowaniem i produkcją odzieży szkolnej oraz pomocy dydaktycznoterapeutycznych, Pomień 12, 73-210 Recz.

II.

Warunki i zasady udziału w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza
zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu, określone niniejszym regulaminem.
2. W konkursie mogą wziąć udział: studenci i absolwenci uczelni państwowych,
prywatnych oraz kursów, kształcących na kierunkach wzornictwa przemysłowego,
architektury wnętrz oraz innych kierunków zbieżnych z tematyką konkursu.
3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie spójnej tematycznie i oryginalnej pod
względem

wzornictwa linii miękkich mebli przeznaczonych do stref relaksu

w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (pufy, worki sako, siedziska, maty,
poduchy, poduszki, wałki itp.)
4. W skład linii powinny wchodzić minimum 3, powiązane ze sobą tematycznie, projekty
mebli. W przypadku gdy całościowy projekt zakłada większą ilość mebli, Uczestnik
zobowiązany jest do szczegółowego przedstawienia wybranych przez siebie
3 projektów.
5. Projekty

należy

przesłać

w

pliku

zapisanym

w

formacie

.pdf

na

adres

kontakt@mxd.com.pl w terminie do 15.04.2018 r do końca dnia, w temacie wpisując:
„Konkurs”. Plik powinien zawierać wybrane projekty graficzne miękkich mebli oraz
projekt aranżacji całej linii w przestrzeni wraz z krótkim opisem. Plik należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą projektu.

III.

Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. Dodatkowo,
wprowadzona do sprzedaży linia mebli będzie sygnowana nazwiskiem projektanta.
Osobie nagrodzonej oferujemy również możliwość współpracy przy kolejnych
projektach Spółdzielni.
2. Wszystkie nadesłane w terminie projekty zostaną ocenione przez Jury składające się
z osób wytypowanych przez Organizatora.

3. Jury dokonuje przeglądu zgłoszeń konkursowych według własnego uznania. Werdykt
Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru oraz nagrodzenia pojedynczych
projektów mebli z wybranych linii, w przypadku gdy żaden całościowy projekt nie
będzie spełniał oczekiwań Organizatora.
5. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani
mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu, do dnia 18.04.2018 r.
Oficjalne wyniki Konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej
www.mxd.com.pl do dnia 18.04.2018 r.
6. Warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni roboczych
od ogłoszenia wyników konkursu, na adres poczty elektronicznej Organizatora,
otwartego pliku graficznego oraz dokumentacji technicznej nagrodzonego projektu.
7. Niedopełnienie przez Uczestnika wymogów, o których mowa w pkt 6 skutkuje utratą
prawa do Nagrody. Wówczas prawo do Nagrody przechodzi na kolejną wytypowaną
osobę.
8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany numer konta po podpisaniu przez strony
umowy pozwalającej Organizatorowi na wykorzystanie projektów oraz po ich
przekazaniu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z nadesłanych
zgłoszeń.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.
IV.

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem
wykonanego projektu, posiada pełne prawa autorskie majątkowe i osobiste do
wykonanego projektu oraz, że jego prawa do wykonanego projektu nie są w żaden
sposób ograniczone ani obciążone, ponadto osoby trzecie nie wystąpią w stosunku
do Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami, ani żądaniami z tytułu udzielonej
licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez
Uczestnika uprawnień.
2. Z chwilą przesłania pracy na Konkurs autor projektu udziela Organizatorowi zgody do
wykorzystywania pracy konkursowej w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny
projektów, publikacji rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie projektów dla potencjalnych
przyszłych działań marketingowych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.
3. Uczestnik przesyłając Organizatorowi projekt, ponosi odpowiedzialność w przypadku
naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób

trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek
roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora z tego tytułu, zobowiązuje
się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
4. Uczestnik przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do Pracy
Konkursowej w zakresie wszystkich pól eksploatacji, a w szczególności:
•

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu
zgodnie z prawem, dokonywania zmian i modyfikacji projektu,

•

wykorzystywanie projektu do produkcji w celu sprzedaży produktu,

•

używanie

projektu

w szczególności

w

w

charakterze

charakterze

dóbr

znaków

własności
towarowych

przemysłowej,
i

wzorów

przemysłowych,
a także zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła przez
Organizatora.
5. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Organizator ma prawo do
swobodnego wykorzystywania przesłanych Prac Konkursowych do wszelkich celów
i bez naruszania jakichkolwiek ograniczeń prawnych, takich jak prawa do projektu lub
prawa autorskie do grafiki itp., które należą do innej osoby lub firmy oraz Organizator
posiada wyłączne prawa do wykorzystywania zwycięskich Prac Konkursowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania zwycięskich Prac
Konkursowych (na przykład poprzez zmianę koloru, przesunięcie elementów,
usunięcie niektórych elementów, itp.), przykładowo w celu spełnienia norm
produkcyjnych i założeń kolekcji.
V.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem internetowym www.mxd.com.pl,
w zakładce Oferta.
2. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, w tym w celach związanych z rejestracją Zgłoszeń, realizacją nagród,
ogłoszeniem wyników Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz
rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter

dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania nagrody. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Ostateczna
interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
8. Nadesłanie zgłoszenia i pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptację przez
Uczestników warunków niniejszego Regulaminu.
9. Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@mxd.com.pl

.

