
REGULAMIN KONKURSU

„MEBLE SPORTOWE DLA WARSZAWY”

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin konkursu „Meble Sportowe Dla Warszawy”, zwanego dalej „KONKURSEM”, 
określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie oraz sposób informowania o 
konkursie i jego warunkach.

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie począwszy od 20/03/2019r. w firmie PUCZYŃSKI – 
mała architektura w Pruszkowie, oraz w siedzibie Zarządu Zieleni w Warszawie. Regulamin 
będzie można również pobrać ze stron: www.puczynski.pl oraz www.zzw.waw.pl

3. Konkurs jest organizowany dla czynnych studentów uczęszczających na studia na terytorium 
Unii Europejskiej.

4. Celem konkursu jest zaprojektowanie (koncepcja) oryginalnych mebli do przestrzeni 
publicznej w skład których maja wchodzić: 

 stół do tenisa stołowego, 
 stolik do gier planszowych (szachy, chińczyk itp.) z siedziskami, 
 szafki sportowe z przebieralnią.

5. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w 
niniejszym Regulaminie.

§2

Organizator

1. PUCZYŃSKI – mała architektura
Ul. Robotnicza 31
05-800 Pruszków

§3

Uczestnictwo

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba lub zespół osób posiadających status studenta.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenie go, wraz z podpisaną pracą 
konkursową, na warunkach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.

3. Osoby, które dokonają zgłoszenia zgodnie z ust.2 powyżej stają się uczestnikami Konkursu, 
zwanymi dalej „Uczestnikami”.

4. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście.
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5. Ilość zgłoszonych prac konkursowych jest ograniczona i każdemu Uczestnikowi przypada 
możliwość wysłania tylko jednej pracy.

6. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. W szczególności, 
każdy z Uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 
883 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę o RODO. Tym samym akceptuje zapis załącznika nr 3 
niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest PUCZYŃSKI – mała 
architektura, ul. Robotnicza 31, 05-800 Pruszków. Przekazanie danych jest dobrowolne a 
Uczestnik ma prawo do ich wglądu i ich poprawiania.

§4

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 20/03/2019r. od godz. 8:00 do dnia 20/05/2019r. do godz. 15:00 i w 
tym okresie będą przyjmowanie prace konkursowe.

2. Uwzględniane będą jedynie kompletne zgłoszenia dostarczone do godziny  15:00 dnia 
20/05/2019r. 

3. Za kompletne zgłoszenia uważa się złożenia podpisanej pracy konkursowej wraz z 
wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym konkursu. Formularz zgłoszeniowy 
dołączony jest do poniższego regulaminu.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 10/06/2019r. O dokładnej dacie i miejscu 
wręczenia nagród poinformujemy wszystkich Uczestników Konkursu w formie elektronicznej 
na wskazany przez siebie adres e-mail. Wyniki konkursu zostaną również podane do 
publicznej wiadomości – na stronie internetowej www.puczynski.pl oraz www.zzw.waw.pl 
poprzez podanie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu oraz Uczestników Konkursu, którym 
przyznano nagrody niższego stopnia.

§5

Kodowanie i zgłaszanie prac konkursowych

1. Uczestnik powinien w w/w okresie dostarczyć pracę konkursową wydrukowaną w formacie 
A3 wraz z formularzem zgłoszeniowym w zaklejonej i opisanej kopercie do siedziby firmy 
PUCZYŃSKI – mała architektura mieszczącej się pod adresem: ul. Robotnicza 31, 05-800 
Pruszków.

2. Koperta powinna być skutecznie zaklejona oraz zatytułowana: KONKURS „Meble Sportowe 
dla Warszawy’’. 

3. Prace w prawym dolnym rogu powinny być podpisane 8-mio znakowym Indywidualnym 
Kodem Uczestnika (IKU) składającym się z małej i DUŻEJ litery oraz 6ciu cyfr, zapisanych w 
dowolnej kombinacji i kolejności (przykładowe wzory podpisu: J12365o6, 12m34U98, 
976Mg551, I992181k, 127722iH, 111J99q9 itp.).

4. Indywidualny Kod Uczestnika (IKU) jest kodem wymyślonym i nadanym przez samego 
Uczestnika Konkursu. IKU nie powinien zawierać inicjałów uczestnika, jego daty urodzenia 
czy skrótu nazwy uczelni oraz wydziału. Powinna to być luźna kombinacja liter oraz cyfr. IKU 
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do czasu ogłoszenia wyników powinno być znane jedynie właścicielowi pracy konkursowej i 
nieudostępniane osobom trzecim.

5. Każdy Uczestnik Konkursu musi dołączyć również skutecznie zaklejoną kopertę formatu A5. 
Koperta ta musi być zatytułowana KONKURS „Meble Sportowe dla Warszawy’’ , oraz mieć w 
sposób czytelny napisany Indywidualny Kod Uczestnika. W kopercie takiej powinno 
znajdować się wypełnione i podpisane oświadczenie niniejszego Regulaminu z 
załącznika nr 1.

6. Dodatkowo każdy uczestnik powinien  do godziny 15:00 dnia 20/05/2019r. przesłać na 
adres mailowy audytowa:  konkurs.  msw  @puczynski.pl    wglądówkę projektu. Dokument 
należy nazwać swoimi IKU z rozszerzeniem .pdf oraz .dwg. 

§6

Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się z:

Prof. Dr hab. Czesława Frejlich – Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Prof. Jerzy Porębski – Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

Paweł Grobelny – projektant i wykładowca Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie

Dr hab. Inż. Arch. Marek Wysocki – prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Wydziału       
Architektury / Centrum Projektowania Uniwersalnego

Wojciech Wagner – naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Warszawie

Katarzyna Niebrzydowska – Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie

Mariusz Puczyński – PUCZYŃSKI – mała architektura 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest pani prof. Czesława Frejlich, a Michał Mikurenda 
sekretarzem

3. Wyboru prac, które zostaną nagrodzone, dokonują wyłącznie Członkowie Komisji 
Konkursowej. Komisja działa kolegialnie, jej werdykt jest jawny, a decyzje podejmowane są 
większością głosów członków Komisji. W przypadku, gdy dwie prace konkursowe uzyskały 
taką samą liczbę głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Z 
posiedzeń komisji sporządzony zostanie pisemny protokół, podpisany przez wszystkich 
członków Komisji i przechowywany przez Organizatora Konkursu.

4. Komisja Konkursowa, oceniając Pracę zgłoszone przez Uczestników Konkursu, opiera się na 
następujących kryteriach: oryginalność, łatwość rozpoznania i zapamiętania, zdolność 
wywoływania pozytywnych skojarzeń, wygoda, komfort oraz praktyczność użytkowania, tym 
dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zasad projektowania, ergonomia

5. Komisja Konkursu rozstrzyga Konkurs w każdej kategorii poprzez:
 wybranie najlepszej pracy konkursowej (przyznanie nagrody I stopnia)
 przyznanie wyróżnień w każdej kategorii.
 przyznanie nagrody specjalnej za innowacyjne rozwiązania

6. Komisja ma prawo do zmiany wysokości przyznanej nagrody lub innego podziału nagród w 
każdej kategorii.
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7. Po rozstrzygnięciu Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje identyfikacji autora najlepszej 
pracy konkursowej, a następnie autorów prac konkursowych, którym przyznano nagrody 
niższego stopnia na podstawie kart identyfikacyjnych (formularzy zgłoszeniowych).

§7

Cele i zasady konkursu

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie serii oryginalnych grafik identyfikujących  specjalne 
wzory rozpoznawcze (symbole) wspólnie występujące jako „Meble Sportowe dla Warszawy”.

2. Praca powinna zawierać 3 elementy małej architektury dla przestrzeni publicznej:

1. Stół do tenisa stołowego:
Parametry techniczne, wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm – lub inne wymiary spełniające normy użytkowania. 

2. Stół do gier planszowych: Parametry techniczne, wymiary:  85cm x 85cm i grubości 80mm. Wymiar stołu z
czterema siedziskami powinny mieć wymiar: 180cm x 180cm.

3. Szafka sportowa: 36  samoobsługowych (zamki  szyfrujące)  boksów z  przebieralnią  przeznaczonych do
amatorskich  sportów  miejskich.  Dodatkowe  zastosowania  to  np.:  zaplecze  sportowe  np.:  biegowe,
lekkoatletyczne, futbolowe.

3. Możliwe jest złożenie pracy zawierającej tylko jeden, wybrany element architektoniczny ze 
wskazanych powyżej.

4. Wybrane prace zostaną wykonane przez Organizatora i zaprezentowane na targach 
branżowych na jakich w br. będzie się wystawiał Organizator.

5. Z zwycięzcą zostanie podpisana umowa licencyjna na rozpowszechnianie i produkcję wzoru 
przemysłowego.

6. Prace powinny zawierać rysunki koncepcyjne dla każdego zaprojektowanego elementu małej
architektury w ilości 3  rzutów, oraz rysunek techniczny zawierający 3 najważniejsze, wg 
Uczestnika, wymiary.

7. Dostarczone prace konkursowe muszą spełniać przesłanki oryginalności, indywidualności 
działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw 
zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osób trzecich.
Uczestnicy muszą być autorami swoich projektów i  potwierdzić swoje autorstwo w 
formularzu zgłoszeniowym.

8. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki złożenia niezgodnego z 
prawdą oświadczenia, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do 
zgłoszonych prac konkursowych oraz że prace te nie naruszają praw osób trzecich.

9. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się niezgodne z prawdą, 
Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność oraz ureguluje wszelkie związane z tym faktem , poniesione przez 
Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega 
dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez 
Organizatora nagrody (jeśli ją uzyskała).
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§8

Nagrody

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród zgłoszonych projektów najlepszą pracę z każdej 
kategorii.

2. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
 Zdobywca nagrody I stopnia otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 PLN
 Zdobywca wyróżnienia otrzymuje propozycję podpisania umowy licencyjnej z 

Organizatorem
 Zdobywca nagrody specjalnej otrzymuję nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 

PLN

Ponadto Organizator wybrane prace, za własne środki i we własnym zakresie, wcieli w życie i 
wykona prototyp. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach 
ze względów materiałowych i konstrukcyjnych.

3. Organizator wypłaca nagrody zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej potrącając 
wszelkie daniny publicznoprawne, jakie mogą obciążyć nagrody wypłacane Uczestnikom 
zgodnie z przepisami podatkowymi.

4. Decyzje podjęte przez Komisję są nieodwołalne i niepodważalne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli decyzją Komisji nie zostaną

wyłonieni zwycięzcy Konkursu. W takim wypadku komisja uzasadni swój werdykt.
6. O dokładnych warunkach odbioru nagrody zwycięzca konkursu oraz pozostali nagrodzeni 

zostaną poinformowani przez email lub telefonicznie – na adres i telefon podany w 
formularzu zgłoszeniowym.

7. Warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzców Konkursu jest potwierdzenie przez nich 
swojej tożsamości poprzez okazanie ważnej legitymacji studenckiej oraz dowodu osobistego.
Organizator może wstrzymać możliwość realizacji uzyskanego przez Uczestnika prawa do 
nagrody w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do spełnienia przez nich warunków 
uczestnictwa w konkursie lub przestrzegania przez niego postanowień niniejszego 
regulaminu.

8. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby 
trzeciej.

§9

Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Zwycięzca konkursu i zdobywca nagrody:
1) Przenosi na Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej.
2) Zobowiązuje się, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń majątkowych ani blokował  

rozpowszechnianie egzemplarzy stanowiących pracę konkursową
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3. Przeniesienie praw, o których mowa w §9 ust. 2pkt 1) i 2) powyżej nie jest ograniczone 
terytorialnie.

§10

Podsumowanie końcowe

1. Kwestie nienormowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga zawsze 
Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu i do wprowadzenia 
poprawek technicznych w jego postanowieniu.
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