REGULAMIN KONKURSU
„GENERATIONS – Zaprojektuj produkt dla Pakamery”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
Generations – Zaprojektuj produkt dla Pakamery (dalej w regulaminie: Konkurs).
2. Organizatorem konkursu jest Pro Academica Sp. z o.o. przy udziale SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Firma CONCEPTIA Mateusz Wojczakowski
zwana dalej pakamera.pl
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia,
których prace charakteryzują się:
-ponadczasowością,
-świadomością użytych materiałów,
-potencjałem wdrożeniowym,
-odpowiadaniem na pytanie dotyczące łączenia pokoleń,
-formą która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty
estetyczne,
-nawiązaniem do tematu Generations,
-zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grup wiekowych.
5. Wybrane prace zostaną wdrożone, promowane w Polsce i sprzedawane m.in. na
portalu Pakamera.pl
6. II edycja konkursu rozpoczyna się z dniem 8.10.2015
7. Warunkiem wdrożenia wybranego projektu do produkcji jest podpisanie przez
Uczestnika umowy z Pro Academica Sp. z o.o.
8. Uczestnicy będący autorami produktów wybranych do wdrożenia będą
bezpośrednio zaangażowani w proces produkcji, w który zainwestuje Pro Academica
sp.z o.o.
9. Wyprodukowany produkt będzie sprzedawany min. na portalu Pakamera.pl. za co
autorowi projektu będzie przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy
zawartej z Pro Academica Sp. z o.o.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy
projektowe), będące studentami i absolwentami kierunków projektowych i
artystycznych.
2. Uczestnicy konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup
projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 30 roku życia, co
znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w konkursie osoby urodzone pomiędzy
1 stycznia 1986r. a 31 grudnia 1996r. włącznie.
III. WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. dołączenie dla każdego zgłaszanego projektu danych wyszczególnionych w

załączniku nr.1 zawierających min.:
- dane osobowe i kontaktowe
- opis zgłaszanego projektu – charakterystyka projektu, kontekst jego powstania,
innowacyjność projektu, intencja oraz materiał wykonania;
- materiały graficzne - wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie
internetowej www.sof.edu.pl, www.pakamera.pl, www.example.pl oraz na
wystawach pokonkursowych i w prasie
b. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w punkcie IX
Regulaminu
IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty 3d i publikacje. Zgłaszane projekty
muszą posiadać prototyp. Prototyp powinien zostać przygotowany w skali 1:1 a w
uzasadnionych przypadkach (znaczące rozmiary projektu) w skali umożliwiającej
prezentację wszystkich funkcji projektu.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.11.2015 r. o godz. 24:00 . Organizator
zastrzega sobie prawo do drugiego naboru.
3. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków
określonych w regulaminie zostaną przez Organizatora odrzucone.
V. JURY KONKURSU
1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Projektu
3. Decyzje Jury będą ostateczne.
4. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać
informacji z przebiegu obrad.
5. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych
materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe, prototyp).
6. Jury, jak i Organizator, może zażądać dodatkowych materiałów niezbędnych w
celu oceny projektu pod kontem użytkowym i wdrożeniowym. Spotkanie odbędzie
się w miejscu i czasie umówionym z Uczestnikiem konkursu. O konieczności
spotkania Organizator powiadomi Uczestnika co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem oględzin.
7. Do chwili rozstrzygnięcia Konkursu Organizator utajni dane pozwalające na
identyfikację Uczestników Konkursu przez Jury.
VI. LAUREACI KONKURSU
1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni finalistów Konkursu.
Postanowienia dotyczące wdrożenia produktu przez Pro Academikę zostaną ustalone
w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem, a Finalistami po rozstrzygnięciu
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych
ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu co podlega
opodatkowaniu.

3. Wyłonione projekty będą promowane w celu wdrożenia przez Pro Academicę:
-publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
-publikacjach i stronie internetowej Organizatorów
-publikacjach i stronach internetowych patronów i partnerów konkursu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie po zakwalifikowaniu
uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu wszystkie
niezbędne informacje potrzebne do wdrożenia projektu oraz czynnie uczestniczyć w
realizacji wdrożenia i późniejszej promocji produktu.
5. Organizator zastrzega prawo odrzucenia projektu i zaniechania wdrożenia w
przypadku zbyt wysokich kosztów wdrożenia, braku zainteresowania klientów lub
innych. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje uczestnika, uzasadniając
swoją decyzję na piśmie. W szczególności organizator Odrzuci projekty, do których
Uczestnik nie przesłał pełnej dokumentacji lub nie spełniają wymogów określonych
w niniejszym regulaminie.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na portalu www.sof.edu.pl oraz
www.pakamera.pl
2. Lista finalistów, zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana do dnia
20.12.2015r.
3. Z autorami prac wybranych przez jury, droga e-mailową lub telefoniczną zostanie
uzgodniony termin i miejsce spotkania, oraz materiały niezbędne do wysłania.
4. Pro Academica pokrywa wszelkie koszty związane z wdrożeniem Produktu
4. Prace jury są niejawne.
VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
1. Przystępując do konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują mu do nich wszystkie autorskie
prawa majątkowe i osobiste;
b. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone
prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek
zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
2. W przypadku zgłoszenia Projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej
Uczestnik oświadcza że:
a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców Projektu niezbędne do
prawidłowego zgłoszenia Projektu zgodnie z warunkami niniejszego konkursu
b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest
wyłącznym autorem Projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone)
autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu;
c. Projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
naruszają praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
d. autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób obciążone
prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek

zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego
do konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich
roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o
których mowa powyżej.
4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w
konkursie.
IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z
przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) Projektu poprzez jego
prezentacje w trakcie spotkań, organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i
przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora
2. Licencja niewyłącznie udzielona zostaje nieodpłatnie na cele rozpowszechniania i
promowania Projektu (nie dotyczy produkcji i sprzedaży wyrobów na podstawie
projektu).
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji
fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej
projekty zgłoszone do konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie
Organizatora. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani też terytorialnie. W
szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo
rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie,
książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach
telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych
we wszelkiej formie.
4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich
mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z
promocją projektu, organizatora lub partnerów organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas
nieoznaczony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach
komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie
technicznej;
c. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów,
zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video w celu
rozpowszechniania projektu;
d. Wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu produkty. Organizator ponosi
odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych oryginałów (modeli
projektu) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do

zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie
nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych
danych z podanymi w zgłoszeniu.
3. Zgodność z podanymi przy Zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek
otrzymania nagrody i przystąpienie do realizacji wdrożenia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
5. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który
jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z winy osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania
Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania
przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.sof.edu.pl.
8. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: info@sof.edu.pl
9. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach
(formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu – zgodnie z
Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z
1997r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych
danych.
10. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
Załącznik Nr. 1
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Proponowaną Nazwę Produktu i rok powstania
2. Imiona i Nazwiska Autora/ów Projektu
3. Data i miejsce urodzenia Autora/ów Projektu
4. Dane kontaktowe Autora/ów (adres pocztowy, email, telefon, www)
5. Nazwę uczelni artystycznej na której studiuje/ą (studiowali) Autor/rzy
Projektu lub której jest/są absolwentem/ami
6. Opis zgłoszonego projektu (opis i kontekst jego powstania, nawiązanie do
tematu głównego – Generations)
7. Rysunki wykonawcze - zawierające wymiary elementów wchodzących w skład
produktu (np. wieniec szafki)
8. Rysunki ofertowe - zawierające wymiary gabarytowe i ważniejsze wymiary
funkcjonalne gotowego produktu
9. Rysunki złożeniowe - zawierające wymiary podzespołów i zespołów (jeśli
występują) oraz sposób ich połączeń
10. Rysunki schematyczne - zawierające słowny bądź graficzny opis elementów
ruchomych, konstrukcji nietypowych itp.
11. Opis technologiczny projektu - zawierający informacje o użytych materiałach,
zastosowanej technologii uwzględniające również sposób wykończenia i
zabezpieczenia powierzchni (jeśli występuje)

12. Zdjęcia poglądowe modelu
13. Bryły 3d (jeśli są) należy przesłać w formatach .dwg, .pdf lub .step
14. 4 zdjęcia wizerunkowe projektu (w rozdzielczości do druku)
15. 2 zdjęcia Autora/ów Projektu w rozdzielczości do druku według
następujących wytycznych
a. zdjęcie głowy, en face
b. zdjęcie sylwetki od kolan w górę, zrobione na białym tle w ubraniu jasnym
jednolitym kolorystycznie (bez wzorów, pasków itp).
16. Wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej
www.sof.edu.pl, www.pakamera.pl, www.example.pl oraz na wystawach
pokonkursowych i w prasie
17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji o których mowa w
punkcie IX Regulaminu’
18. Podpisane Załączniki nr.2,3,4,5.

Załącznik Nr. 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez:
1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa), wpisany do rejestru uczelni
niepublicznych i związku uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 95, NIP 1180197245, REGON
011947981,
2. Pro Academica Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie przy ulicy Gnieźnieńska 26/28
(62-006 Kobylnica), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000360811, NIP 7781471748, REGON 301436345,
3. Firma CONCEPTIA Mateusz Wojczakowski zarejestrowana w Polsce, Warszawa ul.
Czołowa 38V, NIP: 5242489148, REGON: 141043260, wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej dla dzielnicy Warszawa - Białołęka pod numerem
451583. Ilekroć mowa o nazwie "Pakamera", "Pakamera Artystyczna",
"Pakamera.pl", "CONCEPTIA" odnosi się to do firmy CONCEPTIA Mateusz
Wojczakowski;
zwani dalej łącznie „Organizatorami”,
podanych przeze mnie danych osobowych w celu niezbędnym do uczestnictwa w
Konkursie „GENERATIONS – Zaprojektuj produkt dla Pakamery”, zwanym dalej
„Konkursem”, w tym m.in. na publikowanie imienia i nazwiska we wszelkich
materiałach promujących Konkurs, a w szczególności na stronie internetowej
www.sof.edu.pl i www.pakamera.pl, facebooku oraz w drukowanych materiałach
promocyjnych Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych są Organizatorzy i że mam
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich uaktualniania, uzupełniania oraz
żądania ich sprostowania lub usunięcia.

(miejscowość), dnia ___ 2015 roku
(imię i nazwisko)

Załącznik Nr.3
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na
udział w konkursie zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

(miejscowość), dnia ___ 2015 roku
(imię i nazwisko)

Załącznik Nr.4
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgłoszony produkt ma uregulowane prawa autorskie.

(miejscowość), dnia ___ 2015 roku
(imię i nazwisko)
Załącznik Nr.5
OŚWIADCZENIE
Udzielam nieodpłatnej licencji niewyłącznej, o której mowa w punkcie IX Regulaminu
zezwalającej Organizatorowi na korzystanie z przekazanej dokumentacji (opisu,
ilustracji, fotografii i innych) Projektu poprzez jego prezentacje w trakcie spotkań,
organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie
wskazanym przez Organizatora.
(miejscowość), dnia ___ 2015 roku
(imię i nazwisko)

