
 

 

Baniocha, 5.02.2018 

Regulamin konkursu „Open call dla Projektantów” 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Konkurs „Open call dla Projektantów” jest organizowany przez Hal Sp. z o.o., zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany dla wszystkich, w szczególności młodych projektantów, studentów kierunków 

związanych z wzornictwem przemysłowym, a także ludzi zainteresowanych piękną formą i 

projektowaniem przyszłości. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pojedyncze osoby fizyczne. 

Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę organizowania Konkursu 

oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

 
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) 

może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem 

w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę, 

jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej 

rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenia 

poprzez przesłanie materiałów określonych w kolejnych paragrafach. Uczestnik Konkursu wysyłając 

formularz zgłoszeniowy(w formie emaila) oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz 

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

4. Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden projekt. 

5. Uczestnik Konkursu w celu wzięcia w nim udziału musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. Dane osobowe Uczestnika, na które składają się imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz 

numer telefonu, przetwarzane będą przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu. 



 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla organizacji Konkursu i 

wyłonienia Zwycięzców. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. 

 
§ 3 Wymagania wobec Uczestników 

1. Konkurs rozpoczyna od dnia 5 lutego kwietnia 2018 roku i trwa do dnia 5 marca 2018 roku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie do dnia 5 marca 2018 następujących warunków: 

a) przesłanie na adres e-mail hal@hal.com.pl  projektu koncepcyjnego oraz rzutu prostokątnego kostki 

wieloelementowej w formacie .jpg lub .pdf 

b) przesłanie na adres e-mail hal@hal.com.pl opisu koncepcyjnego na ok. 500 znaków 

c) przesłanie na adres e-mail hal@hal.com.pl  danych kontaktowych – imienia, nazwiska, adresu, nr 
telefonu 
Utwory określone w pkt a) i b) powyżej zwane są w niniejszym regulaminie „Projektem” 
 

3. Projekt ma być wizualizacją graficzną koncepcji kostki multielement złożonej z 3, 4 lub 5 elementów 

zawierającej dwufazową masę aktywną. 

4. Uczestnik musi być autorem Projektu i posiadać do projektu pełnię praw autorskich osobistych.  W chwili 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, Uczestnikowi muszą przysługiwać majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi  

do Projektu, jak również będzie posiadał prawo do korzystania z Projektu na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w regulaminie, a ponadto prawa te nie będą obciążone na rzecz osób trzecich. 

5. Projekt powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i mieć objętość maksymalnie 30 MB. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia Uczestnika, 

 w przypadku: 

 
a) zawarcia w  formularzu zgłoszeniowym  wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 
propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 
b) zawarcia w formularzu zgłoszeniowym danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub Regulaminem 
Konkursu; 
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem, w tym 
w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw pokrewnych; 
d) zawarcia w formularzu zgłoszeniowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów, z 
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora; 
e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Projektu i jego wszystkich 
elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
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§4 Prawa autorskie 

1. Z chwilą przesłania Projektu do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji pozwalającej 

wykorzystać Projekt na potrzeby postępowania konkursowego Organizatora.  

2. Z chwilą wypłaty nagród Uczestnicy Projektów nagrodzonych przenoszą na rzecz Organizatora, bez 

potrzeby składania odrębnych oświadczeń, autorskie prawa majątkowe do Projektu na wszystkich 

polach eksploatacji określonych art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w 

szczególności na  następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora 

fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską; 

b) w zakresie rozpowszechniania Projektu, na zasadach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. 

3. Uczestnik oświadcza, że wraz z przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do 

utworów Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do wykonywania autorskich praw zależnych, oraz 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów, co w szczególności 

obejmuje prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami 

utworu i jego poszczególnych części przez Organizatora lub podmioty wskazane przez Organizatora 

według jego swobodnego uznania. 

 
§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z  przedstawicieli 

Organizatora. 

2. W Konkursie spośród wszystkich Uczestników wybranych zostanie 2 Laureatów – 1.go i 2.go miejsca. 

Komisja wybierze Laureatów w terminie do dnia 10  marca 2018 r..  

3. Informacja o wyborze finalistów będzie zamieszczona na stronie internetowej  www.hal.com.pl  

4. W Konkursie nagrodzonych zostanie 2 (słownie: dwóch) Uczestników spośród finalistów, których 

Projekty zostaną uznane za najlepsze. Ocena opierać się będzie w oparciu o kryteria innowacyjności, 

spójności koncepcyjnej i potencjału rozwoju koncepcji. 

5. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody: 

a) za 1 miejsce: nagroda 5000 PLN oraz udział w procesie dialogu technicznego i wdrożenia projektu. 

b) za 2 miejsce: nagroda 3000 PLN. 

6. Przekazanie nagród pieniężnych  nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie 

wyników Konkursu.  
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7. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. 

w Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Organizator, jako płatnik powyższego podatku, przed wydaniem 

Zwycięzcom nagród odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego równowartość zryczałtowanego 

podatku dochodowego należnego z tytułu wydanych nagród. 

8. Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem ust.7, zostaną wypłacone na wskazane przez Zwycięzców Konkursu 

rachunki bankowe. 

 
§ 6 Odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 

naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Wszelką odpowiedzialność z 

wymienionych wyżej tytułów, w szczególności w przypadku naruszenia praw osób trzecich, w tym praw 

autorskich i innych praw własności intelektualnej ponosi Uczestnik. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, w szczególności z powodu błędów w rachunku bankowym Uczestnika lub 

niewskazanie przez Uczestnika rachunku bankowego. 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.hal.com.pl  

2. Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzców. 
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