Regulamin konkursu na projekt
kufla na obchody Dnia Górnika
I. Cel konkursu i jego uczestnicy
1. Organizatorem konkursu jest Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, zwany dalej PWSK. Celem
konkursu jest wybór projektu kufla, nawiązującego w szczególności do górniczej historii miasta,
jego tradycji,a także uwzględniającego cechy charakterystyczne Wałbrzycha.
2. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno profesjonalni artyści-plastycy posiadający
kierunkowe wykształcenie oraz dorobek artystyczny, jak również osoby nie legitymujące się
spełnieniem wymienionych wyżej warunków. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
II. Zakres merytoryczny i termin zgłaszania prac
3.Zgłoszony do konkursu projekt kufla powinien zawierać następujące elementy:
−wizualizacja kufla na nośniku formatu A3 lub większym, wraz z uwzględnionym na nim logiem
sponsora,
−opis cech kufla (surowiec, materiały, sposób wykonania, etc.) w wersji: „masowej”. Wersja
„masowa” kufla powinna uwzględniać jednostkową, szacowaną cenę produkcji nieprzekraczającą
10 zł brutto. Projekt kufla powinien uwzględniać dostępność właściwych surowców lub materiałów
oraz możliwość masowej produkcji finalnego produktu.
−część kosztorysowa polegająca na określeniu kosztu produkcji masowej oraz wykonania modelu
kufla – jako matrycy dla przygotowania formy do celów masowej produkcji
- logo sponsora konkursu
Brak jednego z trzech w/w elementów stanowi przesłankę do odrzucenia pracy z przyczyn
formalnych.
4. Projekty spełniające warunki określone w punkcie 2. powinny być złożone w Parku
Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29 , 58-304 Wałbrzych do 30 dni
od daty ogłoszenia konkursu, decyduje data wpływu. Prace złożone po tym terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych. Komisja Konkursowa, którą w celu rozstrzygnięcia konkursu
powoła Dyrektor PWSK ogłosi wyniki w terminie 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania
projektów.
III. Nagrody
5. W konkursie zostanie przyznana wyłącznie nagroda za I miejsce. Będzie to nagroda finansowa w
kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na
wykonanie modelu kufla.

Podana kwota nagród jest kwotą brutto. W przypadku zwycięzcy będącego płatnikiem podatku od
tworu i usług (VAT) wypłata nagrody nastąpi na podstawie wystawionej przez uczestnika Konkursu
faktury. W przypadku osoby fizycznej nie będącej płatnikiem VAT z kwoty otrzymanej nagrody
zostanie potrącona wielkość 10% podatku PIT.
W przypadku nie dojścia do porozumienia ze zdobywcą I nagrody, Organizator podejmie
negocjacje z innymi uczestnikami konkursu.

IV. Prawa autorskie
6. Prawa autorskie:
a) Wszyscy uczestnicy konkursu zachowują prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych w
zgodności z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U.
Z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późniejszymi zmianami).
b) PWSK staje się właścicielem prac nagrodzonych. Pozostałe prace mogą zostać odebrane przez
autorów, po przedstawieniu karty pokwitowania, po upływie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia
wyników konkursu.
c) Wszyscy uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na PWSK z chwilą ogłoszenia
rozstrzygnięcia konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac, wyłącznie w
zakresie:
- publikacji pracy, w tym wizerunku kufla w całości lub we fragmentach, w szczególności poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetyczno optycznych, cyfrowych, techniki video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
- publicznego udostępniania, tj. rozpowszechniania poprzez prezentację pracy na ogólnodostępnej
wystawie pokonkursowej lub ekspozycji, dla celów promocyjnych PWSK w katalogu
konkursowym oraz środkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera,
przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu
d) Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę, przenosi nieodpłatnie na PWSK, z chwilą
ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac
dodatkowo do zakresu ustalonego w niniejszym punkcie w literze c) w zakresie:
-rozpowszechniania poprzez prezentację pracy w całości lub we fragmentach,
-produkcji kufla na podstawie pracy,
-publikacji pracy w całości lub we fragmentach w wydawnictwach promujących konkurs lub
PWSK,
-publikacji pracy w całości lub we fragmentach w prasie lub mediach elektronicznych,
-opracowywania pracy, w szczególności jej przeróbkach lub adaptacjach, przy czym każde takie
opracowanie zostanie powierzone autorowi pracy, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami
PWSK i bez dodatkowego wynagrodzenia,
-opracowania pracy polegającego na sporządzeniu utworów zależnych - projektów.
Zgłoszenie do konkursu projektu oznacza akceptację w/w warunków dotyczących praw autorskich.
V. Postanowienia końcowe
7. PWSK jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia w następujących
przypadkach:
a) niskiego lub niesatysfakcjonującego poziomu przedłożonych prac,
b) niespełnienia celów konkursu,
c) braku możliwości produkcji przedłożonych projektów w seryjnym nakładzie,
d) organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez
podawania przyczyny
PWSK zastrzega sobie prawo skierowania do realizacji każdej z nadesłanych prac.
8. Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela p. Wojciech Karczewski, tel. 501 252 013 (Park
Wielokulturowy Stara Kopalnia), email wkarczewski@starakopalnia.pl

