REGULAMIN KONKURSU
p.t. „Maksimum DESIGNu, optimum folku”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa
w konkursie pro adzonym pod naz

„Maksimum DESIGNu, optimum folku”.

2. Organizatorem Konkursu s :
a) Podhalańska Państ o a Uczelnia Za odo a
z siedzi

No ym Targu, ul Kokoszk

No ym Targu, Instytut Techniczny

71, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-24-32-

038, REGON: 492722404 (dalej „Organizator”),
b) Firma Projektowo-Budowlana ARCHI-Projekt sp j M Bentko ski, M Kopeć
z siedzi

Zakopanem (34-500), ul Chramc

ki 22, NIP: 736-168-34-32

REGON: 120868464.
3. Niniejszy Konkurs jest realizacj Porozumienia o Wsp łpracy.
4. Konkurs organizowany jest w dziedzinie nauki, a jego celem jest promocja Uczelni,
w szczeg lności kierunku architektura i innych kierunk
5. Konkurs ma na celu

artystycznych

yłonienie 3 (trzech) najlepszych prac konkursowych

przedsta iaj cych projekt aranżacji mieszkania o po ierzchni 37,50 m2.
6. Konkurs ma charakter ot arty i mog

nim rać udział pełnoletnie oso y fizyczne,

maj ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj ce pełn
zdolność do czynności pra nych
7. Konkurs jest skierowany do kandydat
kierunk

oraz student

kierunku architektura i innych

artystycznych

8. W Konkursie nie mog

rać udziału praco nicy zatrudnieni u Organizator

oraz

członko ie Jury
9. Wszelkich informacji w sprawie Konkursu można uzyskać na stronie interneto ej
konkursu: https://ppuz.edu.pl/konkurs-pt-maksimum-designu-i-op.html.
§ 2. Definicje
1. Konkurs – Konkurs „Maksimum DESIGNu, optimum folku” organizowany przez
Organizatora,

okresie i na arunkach określonych

1

treści Regulaminu

2. Czas Trwania Konkursu – okres od dnia 15 kwietnia 2021 roku od godziny 15:00 do dnia
8 czerwca 2021 roku do godziny 23:59,

kt rym Uczestnik może dokonać zgłoszenia

Pracy konkursowej, kt re zostanie rozpatrzone

ramach Konkursu.

3. Uczestnik – pełnoletnia oso a fizyczna, posiadaj ca pełn
prawnych,

ęd ca kandydatem lu

zdolność do czynności

studentem architektury i innych kierunk

artystycznych maj ca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
kt ra

Czasie Tr ania Konkursu dokonała pra idło ego zgłoszenia s ojego

uczestnictwa w Konkursie („Zgłoszenie”)
4. Praca konkursowa – projekt aranżacji mieszkania o po ierzchni 37,50 m2 spełniaj cy
kryteria określone

§ 4, zgłoszony do udziału

Konkursie

5. Nagrody – nagrody przyznawane z ycięzcom Konkursu określone

§ 6 Regulaminu

6. Strona internetowa – strona Konkursu: https://ppuz.edu.pl/konkurs-pt-maksimumdesignu-i-op.html.
§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zgłoszenie

uczestnict a

zeskano anego

i

kt re

Konkursie,
podpisanego

następuje

zgłoszenia

architektura konkurs@ppuz edu pl o treści jak

na

poprzez

ysłanie

adres

e-mail:

Zał czniku nr 1;

b) złożenie oś iadczenia, iż zgłaszaj cemu uczestnictwo w Konkursie przysługuj
oso iste i maj tko e pra a autorskie do projektu (Pracy konkursowej),
stano i cego ut

r

rozumieniu usta y z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z p źn zm );
c) przesłanie Pracy konkurso ej (jako zał cznika).
2. Udział

Konkursie można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2021 roku do godziny 23:59.

3. Za moment zgłoszenia uczestnict a

Konkursie u aża się datę ysłania maila.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 (dwie) prace konkursowe.
5. Jeżeli Uczestnik zgłosi

ięcej niż dwie prace konkursowe, w Konkursie bior udział

ył cznie dwie pierwsze ze zgłoszonych Prac konkursowych.
§ 4. Prace konkursowe
1. Zgłaszana Praca konkurso a po inna yć zgodna z riefem konkurso ym stano i cym
Zał cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz

yć opraco ana na podkładach

architektonicznych stano i cych Zał cznik nr 2, 3, 4 do niniejszego Regulaminu.
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Dodatko o pomocnicze zał czniki o razuj ce kontekst architektoniczny, to Zał czniki nr
5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. Na kompletn Pracę konkurso

składaj się następuj ce plansze o formacie 50x70

za ieraj ce projekt opraco any

skali 1:20 lu 1:25 (plik jpg ielkości minimum 1920

px

podsta ie przy rozdzielczości 300 dpi, maksymalna

ielkość pliku 5 MB)

za ieraj ce:
raz z opisami

a) rzut funkcjonalny mieszkania
materiał
b)

ykorzystanych roz i zań,

oraz idei projekto ych;

idoki ścian;

c) wizualizacje (min. 6 szt./max 10 szt ) prezentuj ce z d

ch r żnych ujęć salon

z aneksem kuchennym, komunikację, sypialnię 1, sypialnię 2 oraz łazienkę;
d) na wybranej planszy zestawienie materiał

, kt rych należało y użyć do realizacji

projektu.
3. Prace konkurso e po inny u zględniać:
a) potrze y przyszłych użytko nik

;

b) optymalne wykorzystanie przestrzeni;
c) inspiro anie się moty ami, detalami oraz sztuk regionaln Podhala;
d)

ykorzysty anie

materiał

naturalnych,

charakterystycznych

dla

regionu

podhalańskiego;
e) inno acyjne roz i zania;
f) g arancje komfortu użytko nik

;

g) wysoki poziom estetyki.
4. Mieszkanie można do olnie przearanżo ać, jednak należy pamiętać, a y zape nić
następuj ce yposażenie:
1) Sprzęt RTV AGD, tj.:
a) Lod

ka pod lato a do za udo y,

b) Zmywarka 45 lub 60 cm,
c) Piekarnik,
d) Płyta grze cza minimum 60 cm,
e) Pralka,
f) Minimum 1 telewizor.
2) Łazienka, tj.:
a) Umywalka,
b) Miska WC,
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c) Wanna z parawanem prysznicowym lub prysznic.
5. Organizatorzy zastrzegaj so ie pra o do

ykluczenia z Konkursu Prac konkursowych

za ieraj cych treści, kt re mog naruszać og lnie przyjęte normy
o rażać uczucia religijne, stano ić

szczeg lności:

yraz dyskryminacji, za ierać treści sprzeczne

z pra em, zasadami sp łżycia społecznego, ulgarne lub o raźli e
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny nadesłanych Prac konkurso ych dokona Jury po ołane przez Organizator
2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego od ołanie
3. Wyniki Konkursu zostan ogłoszone dnia 15 czerwca 2021 roku na stronie internetowej.
4. O wynikach Konkursu Organizator, o kt rym mo a

§ 1 ust 2 lit. a) poinformuje

każdego nagrodzonego Uczestnika telefonicznie lu

mailo o

dniu ogłoszenia

wynik
5. Organizator zastrzega so ie pra o do unie ażnienia Konkursu

przypadku:

a) gdy nie płynie żadna Praca konkursowa;
b) gdy żadna z dostarczonych Prac konkurso ych nie spełni

arunk

określonych

w Regulaminie;
c) niezado alaj cego poziomu Prac konkursowych.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodami

konkursie s :

a) I miejsce – kwota 5.000,00 PLN;
b) II miejsce – 2.000,00 PLN;
c) III miejsce – 1.000,00 PLN.
2. Nagroda, o kt rej mo a w ust. 1 lit a), zostanie

ypłacona przez Firmę Projekto o-

Budo lan ARCHI-Projekt sp.j. M. Bentkowski, M. Kopeć z siedzi
w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy, kt rej

Zakopanem

z r stano i zał cznik nr 11 do

niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody, o kt rych mo a w ust. 1 lit. b) i c), zostan
Państ o
um

Uczelnię Za odo

ypłacone przez Podhalańsk

No ym Targu w terminie 14 dni od chwili zawarcia

, kt rych z r stano i zał czniki nr 12 i 13 do niniejszego Regulaminu.

4. Nagroda, o kt rej mo a

§ 6 ust 1 lit. a), zostanie

ypłacona z ycięzcy po potr ceniu

zryczałto anego podatku dochodo ego, o kt rym mo a
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art 30 ust 1 pkt 2) usta y

z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodo ych od os

fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80

poz. 350 z p źn zm )
5. Laureaci nagr d s zo o i zani dostarczyć Organizatorom niez ędne dane oso o e,
celem pra idło ego naliczenia i odpro adzenia podatku dochodo ego od ygranej.
6. Z ch il zapłaty nagrody Organizatorzy stoso nie do § 7 ust 8 na y aj pra o
łasności oraz prawa autorskie do nagrodzonej pracy.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przeniesienie autorskich pra

maj tko ych do

yr żnionych prac na rzecz Organizator
§ 7. Prawa autorskie
1. Warunkiem udziału

Konkursie jest złożenie oś iadczenia, że oso ie zgłaszaj cej

uczestnictwo w Konkursie przysługuj oso iste i maj tko e pra a autorskie do projektu
(Pracy konkurso ej), stano i cego ut

r

rozumieniu usta y z dnia 4 lutego 1994

roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz 83 z p źn zm ).
2. Praca konkurso a musi
stano ić plagiatu lu

całości stano ić oryginaln t

rczość autora pracy, nie może

yć kopi innego ut oru lu ut or

3. Praca konkursowa, nie może naruszać pra autorskich os
4. Uczestnik, kt ry prześle Pracę konkurso
pra nie chronione do ra os

lu ani ich fragment
trzecich.

w jakikol iek spos

naruszaj cy pra o lub

trzecich, ędzie zo o i zany do zaspokojenia wszelkich

roszczeń tych os
5. W wypadku podniesienia wobec Organizator
roszczeń

ynikaj cych z tytułu naruszenia jej pra

jego części,

tym pra a

tytułu naruszenia d

przez oso ę trzeci

autorskich do projektu aranżacji lub

łasności, autorskich pra

r oso istych,

e entualnych

oso istych i maj tko ych lu z

z i zku z korzystaniem przez Organizator

nagrodzonej Pracy konkursowej, autor nagrodzonej Pracy konkursowej
niez łocznie zo o i zany st pić do spra y po stronie Organizator
szelkich roszczeń, zaspokoić

z
ędzie

i z olnić ich od

szelkie uznane lu pra omocnie zas dzone roszczenia

powoda wraz z innymi kosztami.
6. Do konkursu nie może

yć zgłoszona Praca konkursowa, kt ra została

cześniej

gdziekolwiek opublikowana, ez zględu na terytorium
7. Organizator ma pra o

ykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że

Praca konkursowa yła uprzednio opublikowana.
8. Celem zacho ania rygor

formalnych

ynikaj cych z art 53 usta y z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz 83 z p źn
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zm.) z autorem nagrodzonej Pracy konkursowej Organizatorzy zawr
o przeniesienie autorskich pra
Nagroda, o kt rej mo a

maj tko ych i pra

umo ę

zależnych do Pracy konkursowej.

§ 6 ust. 1, stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz

Firmy Projektowo-Budowlanej ARCHI-Projekt sp. j. M. Bentkowski M Kopeć pracy,
kt ra zajęła 1 miejsce oraz

ynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Podhalańskiej

Państ o ej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu Pracy konkurso ej, kt ra zajęła 2 i 3
miejsce autorskich pra maj tko ych oraz pra zależnych do w/w prac konkursowych.
9. Przeniesienie pra

zależnych, rozumiane jako pra o do

ykony ania i zez alania na

ykony anie pra zależnych, o ejmuje upra nienie Organizatora do dokonania korekty
oraz zlecenia dokonania korekty nagrodzonego projektu.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych oso o ych Uczestnik
Za odo a

No ym Targu, ul Kokoszk

jest Podhalańska Państ o a Uczelnia

71, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-24-32-

038, REGON: 492722404 (zwana dalej PPUZ w Nowym Targu) oraz Firma ProjektowoBudowlana ARCHI-Projekt sp. j M Bentko ski, M Kopeć, 34-500 Zakopane,
ul. Chramc
2. PPUZ

ki 22, NIP: 736-168-34-32 REGON: 120868464.

No ym Targu

skontakto ać się

yznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z kt rym można

spra ach dotycz cych przet arzania danych oso o ych pisz c na

adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl.
3. Dane oso o e Uczestnik

ęd przet arzane

celu organizacji i przepro adzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Uczestnika zgody
oraz rozliczenia podatku od Nagr d, na podsta ie art 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
konieczności ypełnienia o o i zku pra nego ci ż cego na Administratorze
Dane oso o e Uczestnik
ęd

postaci izerunku utr alonego na zdjęciach, przet arzane

celach informacyjnych i promocyjnych z i zanych z realizacj i przebiegiem

konkursu, na podsta ie art 6 ust 1 lit a) RODO tj
4. Dane oso o e Uczestnik
iż dane oso o e Z ycięzc
i podmiotom pu licznym

yrażonej przez Uczestnika zgody

nie ęd przekazy ane innym podmiotom, z zastrzeżeniem,
Konkursu mog

yć przekazy ane organom państ o ym

ramach posiadanych upra nień

ynikaj cych z przepis

prawa.
Od iorcami danych oso o ych

postaci

interneto ej Organizatora i jego profili
materiał

izerunku mog

yć użytko nicy strony

mediach społecznościo ych, na y cy

informacyjnych i publikacji, w tym czasopism wydawanych przez
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Organizatora oraz podmioty, kt rym zostanie zlecony druk

yżej

ymienionych

4. Dane oso o e ęd przet arzane przez okres niez ędny do realizacji

ymienionych

materiał
cel

oraz przez okres

ynikaj cy z o o i zuj cych przepis

Jednolitego Rzeczo ego Wykazu Akt o o i zuj cego

PPUZ

pra a,

tym

No ym Targu

5. Uczestnicy maj pra o ż dania od Administratora dostępu do s oich danych oso o ych,
ich sprosto ania, usunięcia danych oso o ych lu ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
w przypadkach i na

arunkach określonych

w do olnym momencie

ez

RODO, a także pra o do cofnięcia zgody

pły u na zgodność z pra em przet arzania, kt rego

dokonano na podsta ie zgody przed jej cofnięciem Zgodę można

ycofać poprzez

ysłanie oś iadczenia na adres e-mail: architektura.konkurs@ppuz.edu.pl
6. Uczestnicy Konkursu maj
przestrzeganie przepis

pra o

niesienia skargi do organu nadzoruj cego

w zakresie ochrony danych osobowych, tj Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Oso o ych z siedzi

ul Sta ki 2, 00-193 Warsza a, jeśli st ierdz ,

że przet arzanie danych oso o ych jego dotycz cych narusza przepisy RODO
7. Podanie danych osobowych wymaganych w zgłoszeniu do konkursu jest dobrowolne
jednak konieczne do

zięcia udziału

konkursie Konsek encj niepodania danych

oso o ych ędzie rak możli ości dokonania zgłoszenia
8. Dane oso o e Uczestnik

Konkursu nie

ęd

podlegały zautomatyzo anemu

podejmowaniu decyzji i nie ęd podda ane profilo aniu
9. Za odrę n , do ro oln
r

nież

zgod

Uczestnika, dane oso o e mog

celach marketingo ych oraz

elektroniczn Udzielenie zg d

yć przet arzane

celu przesyłania informacji handlo ych drog

/ celach nie jest ymagane do udziału

Konkursie

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://ppuz.edu.pl/konkurs-pt-maksimumdesignu-i-op.html oraz w siedzibie Organizatora, w okresie trwania Konkursu.
2. Przyst pienie do Konkursu jest r

noznaczne z akceptacj niniejszego Regulaminu

3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
z ażnych po od

pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestnik

Konkursu i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostan powiadomieni
o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożli iaj cym
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Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odst pienie od
udziału
4. W

Konkursie

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem,

zastoso anie

maj

powszechnie o o i zuj ce przepisy prawa polskiego, w szczeg lności przepisy Kodeksu
cywilnego.
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