
 

REGULAMIN KONKURSU 

DORMITORIUM. Studencka Jednostka Mieszkalna. Konkurs na wzorcową jednostkę mieszkalną dla 
osoby niepełnosprawnej w Akademiku  

przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie 

(dalej „Regulamin”) 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu o nazwie „DORMITORIUM. Studencka Jednostka Mieszkalna. 

Konkurs na wzorcową jednostkę mieszkalną dla osoby niepełnosprawnej w Akademiku przy 

ul. Romanowicza 4 w Krakowie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział Architektury i 

Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, adres: 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, zwany dalej „WAiSP KAAFM” lub 

„Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka pod firmą: SH GGH MANAGEMENT 8 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  

3. Konkurs polega na wyłonieniu trzech najciekawszych projektów jednostki mieszkaniowej 

(pokój) dla osoby niepełnosprawnej w określonym przez Fundatora budżecie, 

przygotowanych przez Uczestników (dalej: „Projekt”) i przyznaniu trzem najlepszym 

Projektom Nagród. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady, przebieg i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r.).  

II.  NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane poniższe nagrody: 

− Nagroda I: możliwość zrealizowania przez Fundatora  trzech jednostek mieszkaniowych 

dla osoby niepełnosprawnej w określonym budżecie, w akademiku przy ul. 

Romanowicza 4 w Krakowie na podstawie Projektu + iPad Pro 

− Nagroda II: iPad  Mini 

− Nagroda III: Nagrody książkowe 
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2. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny. 

III.  ZADANIE KONKURSOWE 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik sporządza projekt konkursowy na jednej 

planszy o wymiarach 100 cm x 70 cm w układzie pionowym, w oparciu o podkłady 

dostarczone przez Organizatora Konkursu. 

2. Na planszy należy przedstawić;  

− rzut w skali 1:50,  

− charakterystyczne przekroje w skali 1:50 lub 1:20, 

− rozrysy ścian w skali 1:50 lub 1:20, 

− aksonometrię, 

− wizualizacje, 

− krótki opis projektu (max. 2000 znaków), 

− kosztorys, 

− zestaw wyposażenia wnętrza (tabela). 

3. Plansze należy wykonać w technice trwałej w postaci wydruku. Projekt należy także 

dostarczyć w postaci elektronicznej na płytce CD, zapisany w postaci pliku PDF o 

rozdzielczości 300 dpi.  

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych będąca studentem studiów inżynierskich WAiSP KAAFM.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:  

1. Spełnianie kryteriów określonych w pkt IV.1; oraz 

2. Złożenie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez złożenie Karty Zgłoszenia do daty 

określonej w Harmonogramie; oraz 

3. Złożenie Pracy Konkursowej w sposób wskazany w Punkcie V., w czasie trwania Konkursu 

oraz załączenie do niego: 

− Projektu; oraz 

− zgody na przetwarzanie danych osobowych 

− oświadczenia o posiadanych osobowych prawach autorskich do Projektu, 

zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do „Regulaminu” (dalej: „Zgłoszenie”). 

Zgłoszenia niekompletne, dokonane po terminie, albo przez osobę  nieuprawnioną nie będą 

brane pod uwagę.  

�2



3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub Fundatora Konkursu oraz 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu, a także członkowie ich rodzin. 

5. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. 

V.  SPOSÓB SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA ORAZ PRAC KONKURSOWYCH 

1. KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są do 18 kwietnia 2018 roku 

w formie elektronicznej na adres konkurs.dormitorium.01@gmail.com. Kartę Zgłoszenia 

należy pobrać ze strony internetowej www.ka.edu.pl/aisp/wystawy-i-konkursy. 

2. PRACE KONKURSOWE przyjmowane są (po złożeniu Karty Zgłoszenia) dnia 29 maja 2018 

roku do godziny 15:00 w Dziekanacie WAiSP KAAFM. Zgłoszenie Pracy Konkursowej 

powinno zostać umieszczone w opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie lub przypadkowe 

rozczłonkowanie Pracy Konkursowej oraz widocznie oznakowane nazwą Konkursu. W 

przypadku braku zachowania ww. formy lub braku wcześniejszego złożenia Karty Zgłoszenia, 

Zgłoszenie Pracy Konkursowej zostanie uznane za niekompletne. 

3. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub uznane za niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Uczestnicy są uprawnieni do odbioru Zgłoszeń w sposób określony w pkt IX.7 Regulaminu.  

4. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

Zgłoszenia. Organizator oraz Fundator nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

VI.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie 6-osobowe jury złożone z 

przedstawicieli WAiSP KAAFM i Fundatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym 

wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu Nagród. 

2. Ocena Projektów dokonywana będzie w zakresie zgodności tych Projektów z wymaganiami 

określonymi w Regulaminie. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie 

nie będą podlegały ocenie.  

3. Jury rozstrzygnie Konkurs, dokonując wyboru najlepszego Projektu. W szczególności 

wskazuje Projekty, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody, lub 

wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej Nagrody lub Nagród w sytuacji, gdy 

Projekty nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 czerwca 2018 roku. 

5. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu na stronie internetowej WAiSP KAAFM. 
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6. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane podane w Karcie Zgłoszenia. 

7. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni przekazać 

WAiSP KAAFM lub Fundatorowi swoje dane potrzebne do przekazania Nagrody oraz ustalić 

termin spotkania w celu przekazania Nagrody. 

8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody. Jeżeli ten fakt 

zostanie ujawniony po doręczeniu Nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu w 

nienaruszonym stanie. 

9. WAiSP KAAFM nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez WAiSP 

KAAFM lub Fundatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.  

VII.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w siedzibie WAiSP KAAFM . 

2. Uczestnik na zgłoszenie reklamacji ma 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia Konkursu. Po 

upływie tego  terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez WAiSP KAAFM w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

ich otrzymania. 

5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na 

adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia 

danej reklamacji. 

6. Reklamacja nie spełniająca wymogów z pkt VII.1-VII.5 powyżej nie będzie rozpatrywana. 

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest WAiSP KAAFM.  

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie 

niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.  
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IX.  PRAWA AUTORSKIE 

1. W Konkursie mogą być zgłaszane jako zadania konkursowe wyłącznie Projekty, których 

autorem jest Uczestnik oraz do których przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie. W tym zakresie Uczestnik złoży stosowne oświadczenie na formularzu, o którym 

mowa w pkt IV.1.2 Regulaminu.  

2. Zwycięzcy Nagród nieodpłatnie przenoszą prawa autorskie do Projektu na Fundatora na 

następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania, zwielokrotniania, prezentacji, 

publicznego udostępniania, wystawiania i wprowadzania do obrotu w formie materiałów 

informacyjnych lub promocyjnych całości lub fragmentów prac konkursowych, publikacji w 

wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach - w celach związanych z zakresem i 

przedmiotem Konkursu - bez wynagrodzenia dla ich autorów z zastrzeżeniem art. 46 i art. 49 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 880, ze zm.), a w szczególności:  

1. Utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w 

części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i 

zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne 

od standardu, systemu lub formatu;  

2. Wprowadzenie do pamięci komputera; 

3. Zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych, dyskietkach, 

dyskach, pen drive’ach i innych nośnikach danych oraz hos.ng plików; 

4. Nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu lub danych, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym 

powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie Projektu, a także innego używania zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu;  

5. Wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, zbycie, 

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając 

wykorzystania techniki mul.medialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci 

tego rodzaju lub działających podobnie; 

6. Nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego 

przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;  

7. Nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję 

przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w 

tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub format;  
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8. Wykorzystanie do celów marke.ngowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 

product placement, public rela.ons, promocji Organizatora lub Fundatora;  

9. Publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na 

wystawach; 

10. Inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie 

zdjęć i ich utrwaleń, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach 

diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;  

11. Dokonywanie opracowań Projektu, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz 

wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi 

techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego 

rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania 

na wykorzystywanie opracowań; 

12. Wykorzystywanie Projektu w celach związanych z realizacją inwestycji - Akademik przy ul. 

Romanowicza 4 w Krakowie; 

13. Dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, których konieczność zaistniała w celu realizacji 

Projektu w Akademiku przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie oraz korzystanie i 

rozporządzanie tak zmienionym Projektem. 

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w pkt IX.2 Regulaminu nastąpi na podstawie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy Fundatorem a nagrodzonym Uczestnikiem. Odmowa 

zawarcia przez uczestnika umowy w terminie wyznaczonym przez Fundatora jest 

równoznaczna z rezygnacją z Nagrody i udziału w konkursie. 

4. Przekazanie majątkowych praw autorskich , nastąpi bez osobnego wynagrodzenia, a jedyny 

ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana zwycięzcy Konkursu Nagroda.  

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją 

umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Projektu lub też w 

jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 

6. Projekty, które nie otrzymają Nagrody, pozostaną własnością ich autorów. Prace te mogą być 

odbierane przez Uczestników w siedzibie Organizatora, w okresie 2 miesięcy od daty 

oficjalnego ogłoszenia wyników rozstrzygniętego Konkursu, zgodnie z pkt VI.5 Regulaminu, za 

uprzednim ustaleniem miejsca i terminu odbioru Zgłoszenia. 
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X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie WAiSP KAAFM. 

2. WAiSP KAAFM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw 

nabytych przez Uczestników. 

3. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konkursem 

będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu sądem 

właściwym będzie sąd właściwy według siedziby WAiSP KAAFM. 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