REGULAMIN
§1.
ORGANIZATOR
1.

Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest firma KAMIKA Instruments
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przy ul. Strawczyńskiej 16, 01-473 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000683987, NIP 5222595054, REGON: 017240449, zwana
dalej „Organizatorem”.

2.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek
mini 3D” - umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.01.01-000459/15-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

3.

Przedmiotem Konkursu jest „Projekt wzorniczy obudowy urządzenia pomiarowego
mini 3D” według założeń technicznych opracowanych przez Organizatora, zwanych
dalej „założeniami technicznymi”.

§2.
CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1.

Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 25 lipca
2018 r.

2.

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w okresie od dnia 07 czerwca 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 15 czerwca
2018 r. do godz. 23:59 na adres e-mail konkurs@kamika.pl (zwany dalej „adresem
poczty e-mailowej”).

3.

Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureata Konkursu, będzie
ogłoszone na stronie internetowej www.kamika.pl (zwaną dalej „stroną
internetową”) w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.

4.

Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

5.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn.
zm.), zwanej dalej „k. c.”.
Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001

KAMIKA Instruments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
ul. Strawczyńska 16, 01-473 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0000683987

NIP: 522-25-95-054
REGON: 017240449
tel./ fax: 48 22 666 85 68
e-mail: info@kamika.pl
Strona 1 z 9

§3.
UCZESTNICY
1.

Uczestnikami Konkursu i Laureatami mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły.
Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie
pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
(zwane dalej „Uczestnikami”), które na adres poczty e-mailowej prześlą poprawnie
wypełniony Formularz zgłoszenia oraz załączą pozostałe dokumenty wymienione w par.
4 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

2.

Do Konkursu Organizator zaprasza przede wszystkim projektantów i studentów
wzornictwa oraz twórców, którzy mają doświadczenie w projektowaniu produktów,
w szczególności obudów urządzeń pomiarowych.

3.

W Konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona
przez jednego Uczestnika – Lidera Zespołu, zwanego dalej „Liderem”, natomiast
pozostali członkowie zespołu dołączą skan wypełnionego i podpisanego przez siebie
formularza, który można pobrać na stronie internetowej.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora,
ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również
podwykonawcy Organizatora zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i
prowadzenie Konkursu.

5.

W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub
nagradzane w innych konkursach.

§4.
ZASADY KONKURSU
1.

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci opracowania projektu
wstępnego (koncepcji) obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D w formie rysunkowej
na podstawie założeń technicznych.

2.

Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formatach wskazanych w niniejszym
Regulaminie.

3.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, zgodnie z procedurą
opisaną w niniejszym Regulaminie, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
1)

zgodność z tematem Konkursu,
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2)

kreatywność i innowacyjność projektu,

3)

pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

4)

wartość estetyczna projektu,

5)

koszty wdrożenia oraz możliwości konstrukcyjne wykonania obudowy,

6)

spełnienie kryteriów zawartych w założeniach technicznych.

4.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

5.

Etap I:
1)

Organizator przyjmuje w formie elektronicznej portfolio zawierające nie więcej
niż 10 prac, najlepiej zbliżonych tematyką do przedmiotu konkursu,

2)

prace należy przygotować w formie prezentacji w formacie PDF i przesłać
do Organizatora,

3)

wraz z pracą należy przesłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy lub
Formularz Lidera, jeśli zgłasza się zespół,

4)

termin nadsyłania portfolia: 15 czerwca 2018 roku, 23:59.

6.

Jury wyłoni maksymalnie 4 Uczestników, którzy będą zaproszeni do przygotowania
projektu wstępnego (koncepcji).

7.

Skład jury:
1)

Czesława Frejlich – ekspert z zakresu wzornictwa przemysłowego,

2)

Dorota Kamińska – współwłaściciel firmy Kamika Instruments,

3)

Mirosław Lach – inżynier konstruktor,

4)

Dariusz Siemaszko – specjalista do spraw badań i konstrukcji,

5)

Konrad Sokołowski – specjalista do spraw mechaniki i elektronik.

8.

Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowane
na stronie internetowej w terminie do 18 czerwca 2018 roku.

9.

Etap II:
1)

wybrani Uczestnicy opracują projekt wstępny (koncepcję) obudowy urządzenia
pomiarowego mini 3D w formie rysunkowej na podstawie założeń technicznych,

2)

dopuszcza się przygotowanie więcej niż jednej, ale nie więcej niż trzech
koncepcji,

3)

prace należy przygotować w formie prezentacji w formacie PDF (nie więcej niż
30 slajdów) i przesłać do Organizatora,
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4)

wraz z pracą należy przesłać w formie PDF podpisane oświadczenie
stwierdzające, że nadesłany projekt nie był wcześniej publikowany lub
produkowany oraz potwierdzające autorstwo,

5)

termin nadsyłania plików: 20 lipca 2018 roku.

10. Jury w składzie jak w etapie I wyłoni jednego Uczestnika - Laureata, który w trybie
odrębnej umowy opracuje wzorniczy projekt wdrożeniowy oddzielnie płatny.
11. Jury ma prawo nie wybrać żadnego Uczestnika do dalszej pracy.
12. Ogłoszenie Laureata konkursu: do 25 lipca 2018 roku.
13. Organizator ogłosi Laureata konkursu na stronie internetowej.
14. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące:
1)

po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres
poczty e-mailowej potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie,

2)

praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie
zgodności z Regulaminem,

3)

jeśli praca zostanie zaakceptowana przez Organizatora Uczestnik otrzymuje
powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,

4)

jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna
z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych
sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów
merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są niezwiązane
z tematyką lub celem Konkursu.

§5.
PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE
1.

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie wysyłając na adres poczty e-mailowej
konkurs@kamika.pl. Prace konkursowe złożone w inny sposób nie będą brały udziału
w Konkursie.

2.

Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania
Konkursu do innego konkursu.

3.

Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca
konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani
pokrewnych osób trzecich.
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4.

W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi
utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej
„pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa
majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji i
przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, jak również, że praca konkursowa
nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.

5.

Laureat Konkursu, z chwilą opublikowania Laureata na stronie internetowej, udziela
Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez
ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych
z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych
polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia
autorskich praw majątkowych. W terminie 7 dni od dnia wezwania przez Organizatora,
Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem, na zasadzie art. 921 §3 k.c.,
pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych
do pracy konkursowej Uczestnika będącego Laureatem na Organizatora, na wszelkich
polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, a w szczególności:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,

2)

w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami,
na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu
oryginału albo egzemplarzy,

3)

w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt
1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji
telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie,
rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych
oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i
produkcji towarów,

4)

wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatorowi, w tym
w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej,
na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych,
w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,

5)

wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na
wszystkich
polach
eksploatacji
wskazanych
w
niniejszym
ustępie
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(rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych/z opracowań wraz
z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
6)

w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego
i wzoru użytkowego,

7)

w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową stanowiącą projekt makiet,
a następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszym ustępie,

8)

korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa,
charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub
usługi.

6.

W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje
przeniesienie na Organizatora prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo
do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej
w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie
powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego
opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat
gwarantuje, że: (1) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego do pracy konkursowej (2) nie będzie wykonywał swoich osobistych
praw autorskich względem Organizatora, w szczególności w zakresie nadzoru i
upoważnienia przez Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w jego
imieniu.

7.

W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony postanowią, że wraz
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Laureata,
Organizator nabywa własność egzemplarzy, jeśli dotyczy, nagrodzonego projektu.

8.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych
(w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, zdjęć) przez Organizatora na potrzeby
Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności
na stronie internetowej, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice,
na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę,
żeby prace konkursowe zamieszczone na stronie internetowej były rozpowszechniane
bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

9.

Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych
przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go
o tym fakcie.
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§6.
WYBÓR PRAC
1.

Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej.

2.

Podczas obrad, Jury wyłoni Laureata Konkursu.

3.

Dodatkowo Jury może przyznać innym pracom niż pracy Laureata wyróżnienie
specjalne.

4.

Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laureata oraz wyróżnienia
w przypadku, jeśli żadna praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub w ocenie
Jury żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów.

5.

Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę
członków Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonej lub wyróżnionej
przez nich pracy. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury i będzie
przechowywany w siedzibie Organizatora. Protokół jest dokumentem tajnym.

6.

Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych, Jury kierować się będzie swoim
swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości,
pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami
postawionymi w założeniach technicznych.

7.

Jury, kierując się kryteriami, spośród zgłoszonych prac konkursowych, wybierze
maksymalnie jedną najlepszą pracę, której autor będzie Laureatem. Decyzja Jury jest
ostateczna.

§7.
NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
1.

Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora w ramach projektu
„Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”.

2.

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do II etapu, za wykonaną dokumentację otrzyma
wynagrodzenie w kwocie 4000 złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

3.

Wyłoniony przez jury Laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości
12 000 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na poczet opracowania
wzorniczego projektu wdrożeniowego. Warunkiem otrzymania nagrody dodatkowej
jest podpisanie z Organizatorem umowy na opracowanie wzorniczego projektu
wdrożeniowego.

4.

Na adres poczty e-mailowej, podany przez Uczestników i Liderów w Formularzu,
Organizator prześle Uczestnikom projekt umowy o przeniesienie autorskich praw
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majątkowych do pracy konkursowej, o której mowa w Regulaminie. Uczestnik jest
zobowiązany wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, uzupełnić swoje dane,
podpisać umowę i przesłać do Organizatora na adres wskazany w umowie oba
podpisane egzemplarze umowy. Organizator podpisze otrzymane od Uczestników
egzemplarze umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, odeśle.
5.

W przypadku, gdy Uczestnik w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania projektu
umowy nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne
do podpisania umowy oraz nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy
umowy, Organizator prześle Uczestnikowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy
7 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie
dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody.

6.

Nagrody zostaną wypłacone Uczestnikom po przesłaniu przez nich danych oraz
po przesłaniu przez nich egzemplarzy podpisanych umowy. Nagrody pieniężne zostaną
przesłane na wskazane przez Uczestników konta bankowe po zakończeniu konkursu.

§8.
DANE OSOBOWE
1.

Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę
na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach
związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureata,
przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych
wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Konkursie i odbioru nagrody.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

3.

Organizator wykorzysta dane osobowe Uczestników na cele związane z realizacją
Konkursu i wydaniem nagród w trybie art. 31 u.o.d.o.

4.

Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
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2.

Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej,
o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.

3.

Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową,
poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

4.

Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział
w Konkursie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub
obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń:
błędy, pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp
do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi
spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.

6.

Laureat i wyróżniony Uczestnik ma prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu
nagrody w celach promocyjnych.

7.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
o ochronie danych osobowych.

8.

Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami,
będą rozstrzygane przez decyzję Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

9.

Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia
Laureata Konkursu i wydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.kamika.pl.
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