


REGULAMIN 
KONKURSU NA PROJEKT STATUETKI PORCELANOWEJ

§1

Organizatorem konkursu na projekt statuetki porcelanowej, zwanego dalej konkursem, są Polskie Fabryki Porcelany
„Ćmielów”  i  „Chodzież”  S.A. z  siedzibą  w  Ćmielowie  (27-440),  ul.  Ostrowiecka  45,  spółka  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS
0000041284, kapitał akcyjny 20 366 107,20 zł w całości opłacony,   NIP: 764-000-15-26, REGON: 570064263 zwana
dalej Organizatorem.

§ 2
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie mogą uczestniczyć studenci następujących uczelni wyższych:  ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP

Wrocław,  School of Form Poznań 

§3
Celem  konkursu  jest  wyłonienie,  a  następnie  wdrożenie  do  produkcji  w  Polskich  Fabrykach  Porcelany  „Ćmielów”
i „Chodzież” S.A. projektu statuetki porcelanowej zwanej dalej utworem. 

§ 4
1. Tematem konkursu jest projekt statuetki porcelanowej 
2. Statuetka powinna spełniać następujące założenia:

a) odzwierciedlać   przeznaczenie statuetki oraz cel przyznawanej  nagrody, 
b) przewidywać przestrzeń ok. 1,5 cm. x 1,5 cm. na znakowanie spodnie logo „Ćmielów”
c) statuetka rzeczywistych rozmiarów nie powinna być wyższa niż 30 cm. i szersza niż 30 cm 

3. Przeznaczenie statuetki:

Jubileusz 225 lat marki Ćmielów to okazja do ustanowienia nagrody specjalnej dla osób mających szczególny wpływ na
rozwój polskiego wzornictwa, a w szczególności porcelany.
Statuetka  będzie  wręczona  osobom szczególnie  zasłużonym dla  branży  porcelanowej.  Po raz  pierwszy  nastąpi  to
podczas wystawy jubileuszowej przygotowanej z okazji 225 rocznicy istnienia marki „Ćmielów” w Muzeum Narodowym w
Kielcach (wernisaż 16 lipca 2015)
Statuetka  co  roku  będzie  wręczana  znamienitym  osobom  wyróżnionym  za  wspieranie  polskiego  wzornictwa
w szczególności ceramiki.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny w Siedzibie Organizatora. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod
numerem  telefonu  604  22  11  00  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  mail:
konkurs@porcelana.com.pl

§ 6

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia będąca studentem uczelni wyższej określonej § 2,

która  do  dnia  30.04.2015  zgłosi,  pod  adresem  mailowym  konkurs@porcelana.com.pl ,  swą  chęć  do
wzięcia udziału w konkursie, a do 20.05.2015 prześle na adres Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i
„Chodzież” S.A., ul. Ostrowiecki 45, 27-440 Ćmielów, z dopiskiem Konkurs, projekt własny statuetki. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 2 Projekty.
3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo, przy założeniu, że zespół

liczy maksymalnie 3 osoby.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

mailto:konkurs@porcelana.com.pl


Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia autora o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia  29  sierpnia  1997 roku o  ochronie  danych osobowych (tj.  Dz.  U.  z  2014 poz..  1182  ze  zm.),  według
załączonego wzoru (załącznik 1)

5. Utwory przedstawione do Konkursu muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej
udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory zgłoszone
do  konkursu  nie  mogą  w  żadnej  części  stanowić  plagiatu,  być  kopią  lub  fragmentem  jakichkolwiek  innych
utworów.

6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator  zawrze z autorem (autorami  )  nagrodzonego nagrodą główną
projektu Statuetki  odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do
opracowanego  projektu  Statuetki  oraz  prawa  własności  egzemplarza  Statuetki  dostarczonego  w  ramach
Konkursu. Przeniesienie praw autorskich będzie miało charakter nieodpłatny.

§ 8
Zasady konkursu:

1. W ramach realizacji przedmiotu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia:
a) Wniosku konkursowego
b) Karty projektu– odrębnej dla każdego projektu
c) Modelu gipsowego lub modelu 3D (Wymiary modelu muszą zakładać 17% skurczu w procesie wy-

pału porcelany tj. wymiary modelu muszą być większe od docelowych wymiarów statuetki o 17%)
d) Plansz z co najmniej 3 widokami projektu  

2. W Karcie projektu Uczestnik powinien przedstawić:

A. szczegółowy opis projektu,

B. wymiary statuetki (dł/szer/gł), wymiary modelu

C. wizualizację projektu statuetki, wykonanej w dowolnym programie graficznym z określeniem kolorystyki, 
wymiarów i materiału. Projekt powinien być zapisany na płycie CD w formacie .PDF lub JPG w jakości 
do druku (min. 300dpi). Projekt powinien zostać przedstawiony na neutralnym tle, bez aranżacji. 

Prace należy przesłać na adres Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., ul. Ostrowiecki 45, 27-440 
Ćmielów, z dopiskiem Konkurs, w terminie do dnia 20.05.2015r

3. Wniosek konkursowy powinien zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora,
b) Nazwa uczelni, na której studiuje autor,
c) Nazwa kierunku studiów,
d) Adres mail do korespondencji
e) Telefon kontaktowy

4. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac
5. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję 

powołuje Organizator i on ustala jej skład.

W skład Komisji wchodzą:
Inga Kamińska – Prezes PFP 
Marek Cecuła – Dyrektor Artystyczny Ćmielów Design Studio
dr hab. Stanisław Brach- Wydział Rzeźby ASP Warszawa
Mariusz Woliński – Projektant Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.
Po jednym z przedstawicieli Uczelni studentów biorących udział w Konkursie



7. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, Prace konkursowe oceniane
będą biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, możliwości techno-
logiczne wykonania projektu oraz spełnienie warunków opisanych w § 3. 

8. Utwory niespełniające warunków regulaminu lub niekompletne nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

9. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Dokumentacji  konkursowej (w tym
Pracy konkursowej). 

10. Projekty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom. 

11. Uczestnik może wprowadzić zmiany w złożonej Dokumentacji konkursowej lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania dokumentacji. Zarówno zmiana, jak i wycofanie Dokumentacji konkursowej
wymagają formy pisemnej, z zaznaczeniem „ZMIANA”/”WYCOFANIE” dokumentacji na „Projekt statuetki”

12. Komisja, w przypadku zakwalifikowania prac, dokona wyboru jednej pracy i przyzna nagrodę główną.

13. Nagrodą główną jest:  kwota 2.000zł. netto oraz bezpłatny udział w programie Rezydencja w Ćmielów De-
sign Studio w uzgodnionym uprzednio terminie.

a) Kwota nagrody jest kwotą netto oraz podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
b) W przypadku wyboru Pracy konkursowej zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
c) Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu w dniu podpisania umowy zgodnie z zapisem § 7 pkt.6 
d) Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez Laureatów

14. Decyzja Komisji jest ostateczna i  nie podlega procedurze  odwoławczej. Komisja ma prawo do nie podawania 
uzasadnienia swojego werdyktu.

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2015r.
16. Informacja o wynikach zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora 

www.porcelana.com.pl
Organizator zastrzega sobie prawo podania imion i nazwisk Laureatów oraz informacji o Laureatach, a także 
informacji o projektach konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych 
Organizatora.

17. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie i pisemnie.
18. Organizator nie recenzuje utworów, które nie zostały nagrodzone w Konkursie
19. W  przypadku  niespełnienia  przez  nadesłane  utwory  wymagań  Komisji  konkursowej,  organizator  dopuszcza

możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 9

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby
nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania
przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 10

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych da-
nych przez Uczestników Konkursu.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane Prace konkursowe stanowią jego wyłączną wła-
sność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane Projekty
są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzial-
ność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autor-
skich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciw-
ko Organizatorowi, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pra-
cę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powsta-
ną z tego tytułu.



3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania Dokumentacji konkursowej.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Tym samym Uczestnicy Konkursu
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu,
wyłonienia Laureata i przyznania nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkur-
su. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Organizatora.

6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej Organizatora.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

..........................................................

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

WNIOSEK KONKURSOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o Konkursie na „Projekt statuetki porcelanowej”, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Regulaminie, składam/składamy* niniejszy Wniosek.

1.  Oświadczam/Oświadczamy,  że  zapoznałem/zapoznaliśmy*  się  z  Regulaminem  i  nie  wnoszę/wnosimy  do  niego
zastrzeżeń  oraz  przyjmuję/przyjmujemy*  warunki  w  nim  zawarte.  Wyrażam/wyrażamy*  zgodę  na  przetwarzanie
moich/naszych* danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej.

2.  Oświadczamy,  że  jestem/jesteśmy*  autorem  pracy  nadesłanej  na  Konkurs  i  złożona  przeze  mnie/nas*  Praca
Konkursowa  nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej
przeciwko Organizatorowi  z  roszczeniami  z  tytułu naruszenia jej  praw autorskich do Pracy Konkursowej  lub jej
części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
przejmę/przejmiemy* odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Oświadczam/oświadczamy również, że nadesłana
Praca konkursowa nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

3.  W przypadku  wytypowania  mnie/nas*  do  nagrody  w  Konkursie,  zawrę/zawrzemy*  Umowę  z  Organizatorem  na
warunkach określonych w Regulaminie i w terminie wskazanym przez Organizatora.

4. W przypadku wytypowania mnie/nas* do nagrody w Konkursie, zobowiązuję /zobowiązujemy* się do przeniesienia na
Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Dane Uczestnika Konkursu: 

Imię i nazwisko autora:

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko współautora (-ów) [ew.]:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Uczelnia/Wydział (aktualna lub ukończona)

…………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………...

..........................................................................................................

Numer telefonu: ...............................................................................

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………..



5. Do wniosku załączamy następujące dokumenty: 

a. kopię legitymacji lub dyplom (poświadczający ukończenie studiów) 

b. ……………………………………. 

c. ……………………………………. 

……………………………............................……

Podpis/Podpisy

*  - Niepotrzebne skreślić


