
REGULAMIN konkursu na projekt i model statuetki 

European Championship ORC Gdańsk 2017 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

  

1. Skróty używane w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Organizator – Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy ul. Al. Jana 
Pawła II 11, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49945, posługujący się nr NIP  
5860104003 i REGON: 007014985, reprezentowany przez 
Bogusława Witkowskiego, Prezesa Zarządu 
 

2. Partner/Współorganizator - Polska Grupa Odlewnicza S.A., z siedzibą  
w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 41, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
305325, posługującą się nr NIP 771-23-74-309 i REGON 590722383, 
reprezentowana przez Dariusza Ginalskiego, Prezesa Zarządu  
 

3. Konkurs – przedsięwzięcie stawiające sobie za cel wyłonienie spośród złożonych 
propozycji najlepszego modelu statuetki na European Championship ORC Gdańsk 
2017 

4. Regulamin - regulamin Konkursu prowadzonego w celu wyboru najlepszego 
modelu statuetki European Championship ORC Gdańsk 2017 

5. Jury Konkursu – komisja reprezentująca Organizatora, Współorganizatora oraz 
przedstawicieli uczelni artystycznych w Polsce. Celem Komisji jest ocena prac 
konkursowych. 

6. Nagroda Główna - nagroda w wysokości 3000 zł ufundowana przez PGO dla 
zwycięskiego projektu statuetki 

7. Uczestnik - uczestnik Konkursu, tj.: pełnoletni uczeń średniej szkoły plastycznej, 
student lub absolwent polskiej uczelni wyższej, w szczególności 
wydziałów/kierunków rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych, projektowania, 
architektury. 

8. Laureat – osoba, której projekt zajmie I miejsce zgodnie z werdyktem Jury 
Konkursu 

9. Opis Projektu – dokument zawierający szczegółowy opis projektu statuetki 
10. Model statuetki - przestrzenny model statuetki European Championship ORC 

Gdańsk 2017 
11. Projekt statuetki – projekt statuetki wykonany w dowolnym programie graficznym 

  

 

 



 § 2. Założenia organizacyjne 

  

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w dniu złożenia Opisu Projektu 

ukończyły 18 rok życia. 
4. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów lub 

absolwentów polskich uczelni wyższych, w szczególności wydziałów/kierunków 
rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych, projektowania, architektury itp., zwanych 
„Uczestnikami”. 

5. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 1 Projekt. 
6. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo, przy czym bez 

względu na liczbę osób tworzących dany zespół, wartość nagrody głównej za 
Model Statuetki pozostaje na tym samym poziomie: 3000 zł za zajęcie 1 miejsca  
i nie ulega zwielokrotnieniu. 

7. Nadesłanym pracom zostaną nadane numery porządkowe przed przekazaniem 
pod obrady Jury Konkursu, tak  aby były one oceniane z zachowaniem 
anonimowości autorów. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu oraz ich najbliższe 
rodziny. 

  

 § 3. Harmonogram i warunki konkursu 

1. Konkurs trwa od 15 marca  2017 do 30 kwietnia 2017 na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej i projektu 
graficznego drogą mailową na adres  media@pozz.org.pl w temacie wiadomości 
wpisując: „Konkurs na statuetkę European Championship ORC Gdańsk 2017" oraz 
spełnienie pozostałych wymagań zawartych w paragrafie 5 niniejszego 
Regulaminu. 

3. Projekty złożone po terminie wskazanym w § 3. ust. 1 nie będą brały udziału w 
Konkursie. Decyduje data dotarcia do Organizatora Konkursu wiadomości e-mail  
z dokumentacją konkursową oraz data stempla pocztowego. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
5. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

dokumentacji konkursowej. 
6. Projekty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.  
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizator                               

i Współorganizator Konkursu. 
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem autorskich praw 

majątkowych, na wykorzystanie prac w celach promocyjno-marketingowych 
Organizatora i Współorganizatora konkursu, w tym: w zakresie utrwalania                            
i zwielokrotniania prac plastycznych z użyciem dowolnych środków technicznych, 
w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego, wprowadzania do 
pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, 
downloading), w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, odtworzenia, 
publicznego udostępnienia prac, w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, 
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wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, na, plakatach, ulotkach 
oraz w publikacjach wydawanych przez PoZŻ oraz PGO oraz modyfikacji projektu 
w przypadku takiej konieczności wynikającej ze specyfiki prowadzenia odlewu 
statuetek przez Polską Grupę Odlewniczą. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż przesłane Prace 
konkursowe stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich 
ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane Projekty są nowe    
i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.  

11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko 
Organizatorowi lub Współorganizatorowi, wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
osób trzecich, pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 

12. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w terminie do 15 maja 2017 r. O wyłonieniu 
laureatów decyduje Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
14. Informacje o zwycięzcy Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na 

stronach: zeglarski.info , orceuropeans2017.com oraz pgosa.pl 
15. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej u Organizatora, 

której otwarcie połączone zostanie z wręczaniem nagród. Termin wystawy zostanie 
podany w terminie późniejszym na stronie 
internetowej zeglarski.info, www.orceuropeans2017.pl, na Facebooku ORC 
Europeans 2017 Gdańsk oraz na www.pgosa.pl 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu 
błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.  

  

§ 4. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest stworzenie modelu statuetki European Championship ORC 
Gdańsk 2017. Statuetki wręczane będą polskim i europejskim żeglarzom biorącym 
udział w Żeglarskich Mistrzostwach Europy Gdańsk 2017w dniach 21-29 lipca br. 

2. Model Statuetki powinien spełniać następujące założenia: podkreślać charakter 
Żeglarskich Mistrzostw Europy, które po raz pierwszy organizowane zostaną w 
Polsce, nawiązywać do historii żeglarstwa morskiego w Polsce, podkreślać 
indywidualny charakter miasta Gdańsk bądź zawierać element polskiej kultury           
i dziedzictwa narodowego. 

3. Model statuetki rzeczywistych rozmiarów nie powinien przekraczać  300x200x 50 
mm. 

  

 § 5. Wymagania konkursowe 

1. W ramach realizacji przedmiotu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do 
złożenia Opisu projektu wraz z podaniem: 

a. szczegółowych wymiarów modelu,  
b. własnych danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-

mail, numer telefonu lub w przypadku zespołu szczegółowych danych 
poszczególnych osób  
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c. wizualizacji projektu statuetki, wykonanej w dowolnym programie graficznym                  
z określeniem kolorystyki, wymiarów i materiału, przesłaną drogą elektroniczną            
na adres: media@pozz.org.pl 
w formacie: PDF lub JPG w jakości do druku (min. 300dpi).  

d. przesłanie projektu i karty zgłoszeniowej w wersji drukowanej oraz modelu 
fizycznego (wykonanego z drewna, styropianu, tworzywa sztucznego, także z 
użyciem drukarki 3D) na adres:  
Pomorski Związek Żeglarski 
Al. Jana Pawła II 11 
81-345 Gdynia 

e. projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. 

  

§ 6. Kryteria oceny Prac konkursowych 

1. Jury Konkursu dokona oceny złożonych Projektów oraz  Modeli i wyłoni zwycięski 
Model statuetki. 

2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, 
Prace konkursowe oceniane będą biorąc pod uwagę: walory artystyczne, 
estetyczne, kompozycyjne, zgodność z tematem i przeznaczeniem statuetki. 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego Projektów do dnia 15 maja 2017 
roku. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora                      
i Współorganizatora. Ponadto Laureat Konkursu zostanie poinformowany                    
o wynikach indywidualnie. 

5. Partner zastrzega sobie prawo dokonania zmian, za zgodą Laureata, w zwycięskim 
projekcie w przypadku trudności technicznych w realizacji finalnych statuetek. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska 
Laureata i informacji o Laureacie, a także projektów konkursowych oraz 
umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnera. 
 

  

§ 8. Nagroda  

1. Za najlepszy Projekt, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, zostanie 
przyznana nagroda w wysokości 3 000 PLN. Nagroda podlega opodatkowaniu na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i Uczestnik biorąc udział w Konkursie 
wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora z ww. nagrody kwoty na poczet 
pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. 

2. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej.  

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora oraz Współorganizatora 
następuje automatycznie w momencie przekazania pracy do PoZŻ i następuje bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz 
przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz 
odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Organizatora i Współorganizatora. 
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5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie 
internetowej Organizatora i Współorganizatora. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu Organizator udziela 
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres elektroniczny 
konkursu: media@pozz.org.pl.    
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Załącznik do Regulaminu konkursu na projekt statuetki European Championship ORC Gdańsk 

2017 

 

Karta Zgłoszeniowa 

w Konkursie na projekt statuetki European Championship ORC Gdańsk 2017 

 

Imię i nazwisko:…………………………………… 

PESEL:………………………………………………. 

telefon:…………………………………………….. 

adres:………………………………………………. 

e-mail:……………………………………………… 

                       MIEJSCE NA NR (pozostawić puste) 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i zgadzam się na zawarte w nim  

postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla   

przeprowadzenia Konkursu, wyboru najlepszej pracy, ogłoszenia rozstrzygnięcia Jury 

Konkursowego i wręczenia nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 

Danych Osobowych. 

3. Oświadczam, że nadesłany przez mnie Model statuetki jest wytworem oryginalnym, 

samodzielnie przeze mnie opracowanym, oraz że posiadam do powyższego Modelu statuetki 

niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie, oraz że  stworzony przeze 

mnie projekt nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich, nie jest nimi obciążony, zajęty 

w jakimkolwiek postępowaniu, ani zagrożony takim obciążeniem lub zajęciem. 

4. Przenoszę na Organizatora i Partnera autorskie prawa majątkowe do Modelu statuetki wraz 

z towarzyszącą jej dokumentacją, na wykorzystanie w celach promocyjno-marketingowych 

Organizatora i Partnera konkursu, w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac 

plastycznych z użyciem dowolnych środków technicznych, w tym techniką drukarską, 

cyfrową, zapisu magnetycznego, wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci 

trwałej komputera (uploading, downloading), w zakresie rozpowszechniania – do 

wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia prac, w zakresie zwielokrotniania, 

utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, na, plakatach, ulotkach 

oraz w publikacjach wydawanych przez PoZŻ oraz PGO, do fizycznej realizacji statuetek oraz 

modyfikacji Modelu statuetki w przypadku takiej konieczności wynikającej ze specyfiki 

prowadzenia odlewu statuetek przez Polską Grupę Odlewniczą. 

5. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora i Partnera autorskich praw zależnych 

do utworu, w tym wyrażania zgody na wykonywanie przez inne podmioty autorskich praw 

zależnych. 

6. Zawarłem z osobami które wniosły wkład twórczy w powstanie Modelu statuetki umowy, w 

formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej 

jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie, wynikającym z warunków 

i potrzeb Konkursu. 

Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Konkursu na projekt statuetki 

European Championship ORC Gdańsk 2017. 

 

 

Data, czytelny podpis:__________________________________                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


