Regulamin Konkursu
„Projekt Uwolnij Pegaza”
2018

Preambuła
Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Dziedzictwa
Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego
wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa
kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń,
bardzo mocno wpływającego na naszą teraźniejszość. Wśród celów Roku znalazło się także
zwiększanie wkładu europejskiego dziedzictwa kulturowego w rozwój sektora kultury
i sektora kreatywnego, a także promowanie dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji
dla współczesnej kreatywności i innowacyjności. Stąd też Międzynarodowe Centrum Kultury,
polski koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego z ramienia Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pragnie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w
konkursie „Projekt Uwolnij Pegaza”.
Konkurs ma na celu promocję Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego poprzez
udostępnienie do darmowego użytku oraz rozpowszechnienie oficjalnych grafik ERDK 2018:
pegaza oraz pięcioro postaci o oryginalnym hybrydowym dizajnie, które reprezentują ERDK
2018 w Polsce i promują europejskie dziedzictwo kulturowe zgodnie z hasłem przewodnim
Roku: „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. Pragniemy, aby grafiki te stały
się rozpoznawalne wśród ludzi zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, jak i dotarły do
szerszego grona odbiorców w celu propagowania szczytnej idei Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Założeniem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego przedmiotu użytkowego,
z wykorzystaniem twórczo przetworzonych i zinterpretowanych oficjalnych grafik
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, stworzonych przez Krzysztofa
Radoszka i udostępnionych na oficjalnej stronie Konkursu.
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1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie
(31-008), przy Rynku Głównym 25, wpisane do rejestru RNiK pod numerem - 2/92,
posługujące się numerem NIP 6751000104 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
jest Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków.
3. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na oficjalnej stronie
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (www. erdk2018.pl) oraz na oficjalnym
fanpage’u na Facebooku w zakładce notatki.
5. Stroną internetową Konkursu jest strona: www.erdk2018.pl/konkurs. Wszelkie dane
dotyczące Konkursu można pobrać ze strony internetowej. Wszelkie zmiany i
modyfikacje regulaminu Konkursu Organizator będzie zamieszczać na wskazanej wyżej
stronie.
6. Adresem mailowym do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem jest adres
Sekretarza Konkursu, tj.: pegaz@mck.krakow.pl. Sekretarzem Konkursu jest Izabela
Osiadły.
7. Finał Konkursu odbywać się będzie w ramach wernisażu wystawy pokonkursowej
w siedzibie Organizatora w dniu 17 listopada 2018 r.
8. Niniejszy Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym.
9. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wszelka korespondencja między
Uczestnikami Konkursu a Organizatorami prowadzona będzie w języku polskim.
2. Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie możliwe od dnia 8 sierpnia 2018 r. od momentu
publikacji informacji na oficjalnym fanpage’u na Facebooku do dnia 31 października 2018
r. do godz. 23:59:59.
2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w
Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki
uczestnictwa w Konkursie („Uczestnik”). Konkurs jest kierowany do wszystkich chętnych
osób, które chciałyby spróbować swoich sił w projektowaniu. Nie wymagany jest profil
projektanta ani status studenta lub absolwenta kierunków projektowych i artystycznych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych
podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe
wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym,
zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą
w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym
pożyciu.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia spełniającego założenia
Konkursu – zaprojektowanie kreatywnego, wykonalnego gadżetu, którego koszty
produkcji jednego unikatowego egzemplarza nie wyniosą więcej niż 1000,00zł brutto.
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Gadżet powinien zawierać oficjalną grafikę Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
2018, którą udostępniono na oficjalnym fanpage’u na Facebooku oraz na oficjalnej
stronie www.erdk2018.pl. Grafikę tę można zmieniać, obrabiać, ulepszać oraz łączyć z
innymi elementami graficznymi, które nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób
trzecich, jedynie w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zobowiązany jest do użycia oficjalnej grafiki Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego 2018 z poszanowaniem praw autorskich oryginalnych projektów. Oznacza
to, że zgłoszone projekty do Konkursu będą traktowane jako utwory zależne od
oficjalnych grafik, którym Organizator nadaje darmową licencję Creative Commons z
uznaniem autorstwa - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Uczestnik
oraz Organizator zobowiązują się do podpisywania prac Konkursowych: „Projekt (imię i
nazwisko) na podstawie oryginalnego projektu Krzysztofa Radoszka”.
6. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”)
poprzez przesłanie przez Uczestnika projektu gadżetu na adres e-mail podany w
informacji na oficjalnym fanpage’u ERDK2018 na Facebooku, oraz podanie w wiadomości
imienia oraz nazwiska. Do wiadomości należy dołączyć plik z projektem gadżetu w
formacie jpg, png, pdf lub docx.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wymogu dołączenia do Zgłoszenia dowodu
możliwości produkcji gadżetu, w przypadku nietypowego Zgłoszenia budzącego
wątpliwości w kwestii wykonalności gadżetu. Dowód ten powinien zawierać listę firm na
terenie Unii Europejskiej, które podejmą się wykonania zlecenia. Koszt wykonania
zlecenia oraz dostawa nie może przekroczyć 1000,00zł brutto.
8. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na opublikowanie w poście
na oficjalnym fanpage’u j.w. Facebooka pracy konkursowej oraz danych (imienia i
nazwiska) osób, które zwyciężyły.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie „Projekt Uwolnij Pegaza ” tylko 1 raz.
10. Zgłoszenie wysłane z naruszeniem zasad wskazanych w Regulaminie, nie będzie brane
przez Organizatora pod uwagę, a jego przesłanie nie będzie oznaczało wykonania zadania
Konkursowego.
11. Organizator wskazuje, że nadesłany w Zgłoszeniu konkursowym projekt powinien być
wynikiem osobistej twórczości Uczestnika przy wykorzystaniu udostępnionych oficjalnych
grafik Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 na mocy darmowej licencji
Creative Commons BY-SA 4.0 z uznaniem autorstwa.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia nadesłanego Zgłoszenia, jeśli okaże się
iż pozycja zawiera niecenzuralne treści lub narusza obowiązujące przepisy lub
powszechne normy i zasady współżycia społecznego.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Ogłoszenie listy zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 17 listopada 2018r.
Wybór najlepszych projektów zostanie dokonany przez powołaną przez Organizatora
Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora. Spośród przyjętych w Konkursie
Zgłoszeń Komisja dokona wyboru trzech najbardziej atrakcyjnych, oryginalnych, kreatywnych
i wykonalnych projektów (miejsce I, II i III).
2. Pulę nagród w konkursie stanowią:
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- dla III i II miejsca: zestaw gadżetów ERDK 2018, wybrana publikacja Międzynarodowego
Centrum Kultury z lat 2015-2018 oraz wystawienie pracy w formie ilustracji na wystawie
pokonkursowej w siedzibie Organizatora. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17
listopada 2018 r podczas Finału Konkursu.
- dla I miejsca: zestaw gadżetów ERDK 2018, wybrana publikacja Międzynarodowego
Centrum Kultury z lat 2015-2018 oraz możliwość realizacji gadżetu na podstawie
zwycięskiego projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. w liczbie jednej unikatowej sztuki, przy
czym koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1000,00zł brutto. Dodatkowo
wystawienie pracy w formie ilustracji na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 r podczas Finału Konkursu.
3. Uczestnikom, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie, nie przysługują roszczenia
o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody
na inną nagrodę.
4. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie, zostaną powiadomieni o tym
fakcie najpóźniej do dnia 10 listopada 2018 r. w formie wiadomości e-mail.

4. Wydanie nagród

1. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie w formie
wiadomości e-mail, zobowiązany jest do przesłania w wiadomości zwrotnej danych
niezbędnych do przesyłki (dane adresowe oraz numer telefonu) oraz tytułu wybranej
publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury z lat 2015-2018.
2. Organizator zobowiązuje się do skonsultowania z Uczestnikiem, który zajął I miejsce w
Konkursie, ostatecznych parametrów technicznych i materiałowych potrzebnych do realizacji
projektu. Po dokonaniu akceptacji ostatecznej wizualizacji lub ostatecznych uzgodnień co do
realizacji projektu ze strony Uczestnika nie jest możliwe wniesienie poprawek ani zgłoszenie
reklamacji.
2. Organizator dostarczy zwycięzcom Konkursu nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub przesyłką kurierską na wskazany przez zwycięzcę Konkursu adres do dnia 31 grudnia
2018r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu dostawy z przyczyn od
niego niezależnych.
3. W przypadku nieodebrania przesyłki Organizator zastrzega sobie prawo do przechowania
zwróconej paczki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską do 8 dni od daty otrzymania
zwrotu. W tym czasie odbiór paczki jest możliwy wyłącznie w siedzibie Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie. Ponowne nieodebranie paczki w wyznaczonym terminie
skutkuje nieodwracalnym niewydaniem nagrody.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W
przypadku gdyby wydanie Nagrody podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od nagród, Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w
wysokości 11,11% wartości Nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez
Organizatora oraz uiszczony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator ma
prawo potrącić kwotę należnego podatku z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa powyżej.
5. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
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5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji
postanowień Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia.
2. Uczestnicy poprzez fakt przesłania Zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie wyrażają
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182; z późn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych” lub „RODO”). Uczestnicy zgadzają się na podanie danych osobowych dla potrzeb
Konkursu, a zwycięzcy Konkursu dodatkowo dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem
telefonu w celu wydania nagród, w tym odprowadzenia należnego podatku.
3. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną
komisyjnie zniszczone. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym
przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182; z późn. zm.).

6. Prawa autorskie

1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie oświadcza, że nadesłana przez niego treść Zgłoszenia
konkursowego jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i
nie narusza praw osób trzecich.
2. Prawa autorskie do treści przesyłanych przez Uczestników Organizatorowi w ramach
udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały
żadnych praw osób trzecich, w tym również autorskich praw zależnych.
3. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania nagród zwycięzcom Konkursu,
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych treści Zgłoszeń przysługujące zwycięzcom
Konkursu jako ich twórcom przechodzą na Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać
oraz rozporządzać utworami - nagrodzonymi treściami Zgłoszeń, na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – zamieszczanie
na stronach internetowych, publikowanie w materiałach promocyjnych i reklamowych
Organizatora, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
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także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) udzielanie praw zależnych.

7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora, za
pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości prywatnej na oficjalnym fanpage’u
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych konkursu mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób
oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre
obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora jego renomę lub interesy.
Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagród w Konkursie.
4. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku,
gdy ocena Zgłoszeń wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów,
nagrody nie zostaną przyznane.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu. Regulamin może
ulec zmianie, w zakresie nienaruszającym praw Uczestników Konkursu, poprzez
opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej Konkursu oraz na oficjalnym
fanpage’u ERDK2018: https://www.facebook.com/ERDK2018/. Zmiany w Regulaminie mogą
być wprowadzone w i ogłoszone nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do dnia 31 października 2018r. do
godziny 23:59:59 poprzez wysłanie wiadomości ze stosowną informacją do Sekretarza
Konkursu. Zgłoszenie tego Uczestnika podlega wówczas dyskwalifikacji.
8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

Organizator:
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Patronat:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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