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REGULAMIN KONKURSU 

na opracowanie projektu kubka z biopolimerów 

(„Regulamin”) 

 

 

§1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu kubka z biopolimerów (dalej zwanego 

Konkursem) jest GLOKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (44-100) przy ul. Górnych 

Wałów 27a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000016621, kapitał zakładowy: 1.650.000,00 zł, NIP: 631-23-21-993, 

REGON: 27371804 (zwana dalej „Organizatorem”). Partnerem Konkursu jest 

FUNDACJA FORTIS z siedzibą w Katowicach(dalej zwana „Partnerem”). 

2. Celem konkursu jest popularyzacja działań proekologicznych oraz realizowanego przez 

Organizatora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. 

„Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów 

biodegradowalnych”  umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00. 

3. Konkurs skierowany jest do studentów kierunków związanych ze wzornictwem 

przemysłowym i użytkowym, kierunków artystycznych i innych podmiotów z terenu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§2. Organizacja konkursu 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty (wzory przemysłowe) kubka lub innego 

opakowania jednorazowego użytku stworzonego z biopolimerów(materiał jest 

półprzezroczysty) z zastosowaniem organicznej trójwymiarowej ornamentyki 

wykorzystującej motywy roślinne (zainspirowane polską sztuką międzywojennej secesji), 

opakowanie to ma mieć pojemność około 200 ml.  

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty stworzone osobiście przez 

uczestnika konkursu, do których posiada on ogół autorskich praw majątkowych i 

osobistych.  

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie projekty, które nie były wcześniej 

publikowane ani wystawiane. 
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4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać przesyłając projekt w wersji elektronicznej na 

adres e-mail: m.krawczyk@glokor.eu wraz ze skanem podpisanych oświadczeń, 

stanowiącego załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. W tytule wiadomości wpisać 

należy: „Konkurs – projekt kubka z biopolimerów.” Praca konkursowa musi być 

przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację. 

5. Dopuszczalne są wyłącznie zgłoszenia indywidualnie. Każdy przystępujący do konkursu 

może zgłosić więcej niż jeden projekt. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

o ukończenie 18 lat, 

o zaakceptowanie warunków regulaminu, 

o złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy 

konkursowej, 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 

na udostępnianie tych danych Partnerowi, 

o wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony 

www.glokor.eu, 

o przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), 

który zawierał będzie informacje na temat inspiracji wykorzystanych przy 

tworzeniu projektu. 

7. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września 2014 r. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 listopada 2014 r. 

 

§3. Zasady przyznawania nagród 

1. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca – autor najlepszego projektu. 

2. Nagrodę główną dla autora najlepszego projektu stanowi nagroda pieniężna w wysokości 

1000,00zł. Organizator zobowiązuje się wypłacić nagrodę w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich do projektu. 

3. Zwycięzcę wybierze Kapituła Konkursowa. Będzie się ona składać z dwóch 

przedstawicieli GLOKOR Sp. z o.o., z których jeden będzie jej przewodniczącym oraz z 

przedstawiciela Partnera FUNDACJI FORTIS. 

4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie 

następujących kryteriów:  

o wymiar estetyczny 

o innowacyjność rozwiązania, 

mailto:m.krawczyk@glokor.eu
http://www.glokor.eu/
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o spełnienie kryteriów konkursu 

5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna. 

6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

7. Zwycięzca niniejszego Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

http://glokor.eu/przetargi-konkursy-ogloszenia/konkursy/ 

8. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu 

autorskich praw majątkowych, skutkującej nabyciem przez Organizatora autorskich praw 

majątkowych w zakresie wszystkich pól eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 

904 ze zm.), w szczególności w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, 

wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania 

albo publiczne odtworzenia, wystawienia, itd. zwycięskiej pracy. Otrzymana nagroda 

stanowić będzie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

konkursowego projektu. 

9. W razie nie zawarcia umowy o której mowa w powyżej zwycięzca zostaje wykluczony z 

Konkursu, a Organizator uprawniony będzie do uzupełniającego przeprowadzenia 

Konkursu w niezbędnym zakresie. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo 

przedłużenia terminu trwania Konkursu. 

10. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej 

pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun prawny uczestnika 

ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 

 

§4. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych 

jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika na stronie www.glokor.eu oraz w innych 

materiałach promocyjnych Organizatora. 

http://glokor.eu/przetargi-konkursy-ogloszenia/konkursy/
http://www.glokor.eu/
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4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie http://glokor.eu/przetargi-konkursy-

ogloszenia/konkursy/ 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

  

http://glokor.eu/przetargi-konkursy-ogloszenia/konkursy/
http://glokor.eu/przetargi-konkursy-ogloszenia/konkursy/
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Załącznik nr 1 

(należy wydrukować podpisać i przesłać skan lub zdjęcie wraz z pracą konkursową na adres m.krawczyk@glokor.eu) 

Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat. 

 

………………………. 

(imię nazwisko, data i podpis) 

Oświadczam, iż znana jest mi treść Regulaminu konkursu na opracowanie projektu kubka z 

biopolimerów organizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz, że 

akceptuje wszelkie warunki w nim zawarte. 

 

………………………. 

(imię nazwisko, data i podpis) 

Oświadczam, iż jestem autorem zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej oraz, że posiadam 

pełnię praw autorskich do niej. Wyrażam zgodę na umieszczenie zgłoszonej przeze mnie pracy 

konkursowej na podstronach strony internetowej Organizatora Konkursu: www.glokor.eu 

 

………………………. 

(imię nazwisko, data i podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie 

tych danych Partnerowi. 

 

………………………. 

(imię nazwisko, data i podpis) 

 


