
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          Organizator:                                                                    Partnerzy:                                                       Partner Medialny: 
                                                                                                                                                                                                          

                                                                    

Regulamin  
Konkursu pt. „Redesigned. Nowa forma.” 

 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Niniejszy Regulamin okres la zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. 

„Redesigned. Nowa forma.”, zwanego dalej „Konkursem”.  
2. Organizatorem Konkursu jest firma Stolmach PL s.c. z siedzibą w Nowym Dworze 

Gdan skim przy ul. Wiejskiej 13, 82-100, NIP: 579-220-69-60, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

3. Partnerami konkursu są: Akademia Sztuk Pięknych w Gdan sku, Szkoła Projektowania i 
Inicjatyw Two rczych Kappa w Sopocie oraz firma Technodrewno Sp. z o. o. z siedzibą w 
Poznaniu. 

4. Partnerem medialnym jest miesięcznik „Kurier Drzewny” z redakcją w Tczewie. 
5. Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z Konkursem odpowiada Sekretariat 

Konkursu: Biuro firmy Stolmach PL s.c. przy ul. Wiejskiej 13, 82-100 Nowy Dwo r 
Gdan ski. 

6. Okres la się następujące cele Konkursu: 
• Wyłonienie oryginalnych projekto w drewnianych obiekto w stanowiących 

wyposaz enie wnętrz przedstawionych w nowoczesnej odsłonie.  
• Zdobycie przez młodych projektanto w mebli dos wiadczenia związanego z 

wdraz aniem projekto w do produkcji seryjnej. 
• Znalezienie zastosowania dla wybranych po łprodukto w znajdujących się w firmie 

Stolmach. 
• Nawiązanie wspo łpracy pomiędzy młodymi projektantami mebli a firmą Stolmach. 

 
§ 2  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego dzieła drewnianego z 

przetworzonych elemento w stolarskich oraz nadanie temu dziełu nowej formy i funkcji 
w ramach następujących kategorii: 

a. Kategoria I: Stolik kawowy –  przedmiot o trwałych włas ciwos ciach, wykonany 
z drewna litego, o wysokos ci nie przekraczającej rozmiaru 60 centymetro w;  

b. Kategoria II: Zaprojektowanie akcesorio w mieszkaniowych z litego drewna o 
małej formie, jak galanteria czy elementy dekoracyjne.  

3. Dzieło zgłoszone do Konkursu powinno charakteryzowac  się następującymi cechami: 
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a) ma byc  projektem autorskim oraz posiadac  dokumentację techniczną (byc  
konkretnym projektem, a nie jego ideą), 

b) powinien byc  moz liwy do wdroz enia na skalę seryjną, 
c) byc  produktem trwałym, kto ry będzie mo gł byc  uz ytkowany w dłuz szym okresie 

czasu, 
d) powinien byc  wykonany z drewna litego; dopuszcza się takz e komponenty wykonane 

z innych materiało w niz  lite drewno, takich jak metal, szkło, korek i innych. 
e) powinien zawierać przynajmniej jeden element z listy półproduktów 

załączonej do Regulaminu (Załączniki nr 5a, 5b, 6). Uczestnik powinien nadac  
wyz ej wymienionym elementom zupełnie nową formę w celu stworzenia nowego 
oryginalnego dzieła. Dzieło moz e zawierac  takz e inne, dowolne komponenty opro cz 
tych z Załącznika nr 5a, 5b, 6. 

4. Zgłoszony projekt konkursowy musi zawierac  następujące elementy: 
a) projekt (w wersji 2D lub 3D, rysunki, przekroje),  
b) opis włas ciwos ci technicznych obiektu drewnianego w dwo ch wersjach: 

1. w wersji drukowanej w formacie A4, 
2. w wersji elektronicznej: (na nos niku CD/DVD w jednym z wybranych formato w 

cdr, pdf, JPG, .dwg, .dxf, .obj, .stp w rozdzielczos ci min. 300 DPI), 
5. Projekty mogą byc  realizowane indywidualnie lub zespołowo. 
6. Kaz dy uczestnik konkursu moz e złoz yc  nieograniczoną liczbę projekto w w obu 

kategoriach.  
7. Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązane są dostarczyc  projekt pracy 

konkursowej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 30 czerwca 2018 
r. - jest to ostateczny termin składania prac konkursowych.  

8. Wszystkie dokumenty nalez y dostarczyc  przesyłką poleconą za pos rednictwem poczty 
polskiej lub firmy kurierskiej do Stolmach PL s.c. na adres: ul. Wiejska 13, 82-100 
Nowy Dwór Gdański, wraz z adnotacją: „KONKURS PT. „REDESIGNED. NOWA 
FORMA”.  

9. Przesyłki pocztowe lub kurierskie nadane po dniu 30 czerwca 2018 r. pozostaną bez 
rozpatrzenia - decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. 
 

§ 3  
WARUNKI UCZESTNICTWA  

 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny, a wszelkie koszty związane z 

przystąpieniem do konkursu ponosi Uczestnik. 
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną pod adres e-

mail: konkurs@stolmach.pl skanu wypełnionego i podpisanego Formularza 
Zgłoszeniowego.  

3. W przypadku zgłoszenia jednej osoby  nalez y wypełnic  Załącznik nr 1 do Regulaminu 

mailto:konkurs@stolmach.pl
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Konkursu. W przypadku zgłoszenia grupowego (dwo ch i więcej oso b) nalez y wypełnic  
Załącznik nr 2. 

4. Formularz Zgłoszeniowy nalez y wysłac  w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 
15 czerwca 2018 roku. 

5. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest ro wnoznaczne z przystąpieniem do 
Konkursu oraz zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 

6. Po przesłaniu skanu Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik otrzyma wiadomos c  
zwrotną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym z potwierdzeniem 
przyjęcia zgłoszenia oraz z informacją o nadanym mu jednym lub więcej kodzie. 

7. Liczba nadanych kodo w zalez y od ilos ci zgłoszonych do Konkursu projekto w. Liczba ta 
jest okres lana przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Kaz demu projektowi 
zostaje nadany osobny kod. 

8. Projekt pracy konkursowej nalez y przesłac  do Organizatora w osobnej kopercie 
oznaczonej jedynie nadanym kodem. Projekt nie moz e znajdowac  się bezpos rednio w 
kopercie zawierającej adres zwrotny nadawcy, poniewaz  na kopercie zawierającej 
projekt nie moz na umieszczac  z adnych innych informacji identyfikujących Uczestnika 
poza kodem.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za nieprawidłowe zapakowanie przesyłki 
zawierającej projekt i inne dokumenty oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia prac. 

 
 

§ 4  
KOMISJA KONKURSOWA 

 
1. Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej zwaną Komisją).  
2. Szczego łowy Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  
 

§ 5 
NAGRODA GŁÓWNA 

 
1.  W ramach konkursu zostaną wyłonione dwie nagrody gło wne, po jednej w kaz dej 

kategorii. 
2. Nagrodą gło wną będzie kwota pienięz na w wysokos ci 2500 zł brutto (słownie: dwa 

tysiące pięc set złotych 00/100). 
3. Firma Stolmach PL s.c. przewiduje moz liwos c  wyro z nienia poszczego lnych prac 

konkursowych.  Wyro z nione prace konkursowe zostaną nagrodzone  kwotą pienięz ną w 
wysokos ci 500 złotych brutto (słownie: pięc set złotych 00/100). Organizator Konkursu 
zastrzega sobie moz liwos c  wyro z nienia dowolnej ilos ci projekto w. 

4. W przypadku pracy zespołowej – nagroda przewidziana w ust. 1 i w ust. 2 przypada 
łącznie całemu zespołowi. 
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5. Zwycięskie i wyro z nione projekty zostaną wytworzone przez Organizatora. 
6. W przypadku niespełnienia przez z adnego z Uczestniko w warunko w uczestnictwa 

okres lonych w § 2 i 3 Regulaminu, Organizator zastrzega moz liwos c  zakon czenia 
Konkursu bez wyboru laureato w. 

7. Warunkiem wypłaty nagrody gło wnej oraz nagrody wyro z nienia jest podpisanie przez 
zwycięskich Uczestniko w Umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego 
dzieła, kto rej wzo r stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

8. W przypadku odmowy podpisania przez zwycięskiego Uczestnika umowy o 
przeniesieniu autorskich praw majątkowych, Organizator zastrzega moz liwos c  wyboru 
innego laureata.  

9. Płatna nagroda gło wna zostanie wypłacona w terminie 14 dni roboczych od dnia 
wyłonienia zwycięzcy Konkursu, w formie przelewu na rachunek bankowy laureata 
wskazany w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.  

10.W przypadku pracy zespołowej nagroda zostanie w ro wnych częs ciach rozdzielona 
przez Organizatora pomiędzy Uczestniko w w sposo b, o kto rym mowa w ust. 6.  

11.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.07.2018 r., chyba z e zajdzie 
koniecznos c  ponownego zebrania się Komisji Konkursowej. 

12.W sytuacji, o kto rej mowa w ust. 9, nowy termin zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Organizatora. 

 
§ 6  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Sekretariat Konkursu.  
2. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane 

osobowe nagrodzonych uczestniko w (laureato w) mogą byc  przekazane osobom trzecim 
w zakresie związanym z organizacją Konkursu, jak i podlegac  publikacji w ramach 
realizacji przez Organizatora majątkowych praw autorskich do stworzonego obiektu 
drewnianego.  

3. Uczestnik wyraz a zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upowaz niony w celu 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 

4. Uczestnik wyraz a zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) 
oraz projektu pracy konkursowej ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora oraz 
w innych mediach społecznos ciowych. 

5. Uczestnik wyraz a zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzeby 
związane z przeprowadzeniem Konkursu, w szczego lnos ci w celu wyłonienia autora 
zwycięskiego projektu. Autor pracy konkursowej nie moz e umieszczac  znako w 
identyfikujących pracę z autorem, poza przypadkami okres lonymi w niniejszym 
Regulaminie.  
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6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a 
uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 
 

 § 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za zgłoszenia złoz one po ostatecznym 

terminie, a takz e za zagubione, niekompletne, uszkodzone prace lub prace dostarczone 
w niepoprawnym formacie.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnos ci za ewentualne problemy 
techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunko w Konkursu, a w szczego lnos ci nie 
ponosi odpowiedzialnos ci za wadliwos c  działania łączy internetowych czy połączenia i 
funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe i kurierskie lub za 
działalnos c  innych oso b.  

3. Organizator zastrzega moz liwos c  pozostawienia bez rozpatrzenia projekto w 
konkursowych niezgodnych z Regulaminem Konkursu. Uczestnik ma moz liwos c  odbioru 
projektu i innych dokumento w pozostawionych bez rozpatrzenia w terminie 14 dni od 
dnia wyłonienia zwycięscy. Po upływie wyznaczonego terminu, prace i inne dokumenty 
ulegną zniszczeniu.   

4. Organizator zastrzega moz liwos c  sygnowania produkcyjnej serii obiekto w drewnianych 
nazwiskiem/znakiem laureata Konkursu (informacja taka byłaby umieszczona na 
opakowaniu, metce produktu lub stronie internetowej Organizatora).  

5. Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej 
w niniejszym Konkursie.  

6. Organizator Konkursu zastrzega moz liwos c  zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje 
o wprowadzanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Organizatora. Zmiany wchodzą w z ycie z dniem ich publikacji.  

7. Organizator Konkursu zastrzega prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny w 
kaz dym czasie do momentu niewyłonienia zwycięzcy.  

8. Organizator zastrzega prawo przerwania, zmiany lub przedłuz enia Konkursu w razie 
wstąpienia przyczyn od niego niezalez nych. 

9. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej 
Organizatora oraz w Sekretariacie Organizatora. 

10.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu nalez y kierowac  drogą elektroniczną pod adres e-
mail: konkurs@stolmach.pl . 

11.Organizator Konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania kwestii nieuregulowanych w 
niniejszym regulaminie. 

12.Niniejszy regulamin wchodzi w z ycie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. ogłoszenia 
Konkursu na stronie internetowej Organizatora ( www.stolmach.pl/konkurs.html). 

mailto:konkurs@stolmach.pl
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Załącznik nr 1 
 

Formularz Zgłoszeniowy  
Uczestnika Konkursu pt. „Redesigned. Nowa forma.” 

 
 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu: 
 
Imię, nazwisko autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer PESEL oraz data urodzenia autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres do korespondencji: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres e–mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nr konta bankowego: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ilość zgłoszonych w Konkursie projektów w kategorii I (Zaprojektowanie stolika kawowego) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ilość zgłoszonych w Konkursie projektów w kategorii II (Zaprojektowanie akcesorio w 

mieszkaniowych z litego drewna o małej formie, jak galanteria czy elementy dekoracyjne) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dopuszcza się uczestnictwo osoby w obu kategoriach. 
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DO UZPEŁNIENIA PRZEZ SEKRETARIAT KONKURSU: 
 

Nadane Uczestnikowi Kody 
Nr porządkowy 

projektu Kategoria I Kategoria II 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Os wiadczam, z e przesłane projekty są mojego autorstwa i posiadam do nich pełne  prawa 
autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomos ci wszelkie 
zawarte w nim unormowania. W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do zawarcia z 
jego Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego projektu w 
zakresie i na zasadach okres lonych w Regulaminie Konkursu. 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Data i podpis czytelny Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 2  

 
Formularz Zgłoszeniowy  

Grupy Uczestników Konkursu pt. „Redesigned. Nowa forma.” 
 
 

Dane osobowe pierwszego z grupy Uczestnika Konkursu: 
 
Imię, nazwisko autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer PESEL oraz data urodzenia autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres do korespondencji: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres e–mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nr konta bankowego: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dane osobowe drugiego z grupy Uczestnika Konkursu: 
 
Imię, nazwisko autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer PESEL oraz data urodzenia autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Adres do korespondencji: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres e–mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nr konta bankowego: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dane osobowe trzeciego z grupy Uczestnika Konkursu: 
 
Imię, nazwisko autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer PESEL oraz data urodzenia autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres do korespondencji: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres e–mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nr konta bankowego: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Dane osobowe czwartego z grupy Uczestnika Konkursu: 
 
Imię, nazwisko autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer PESEL oraz data urodzenia autora: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres do korespondencji: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres e–mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nr konta bankowego: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ilość zgłoszonych w grupie projektów w kategorii I (Zaprojektowanie stolika kawowego) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ilość zgłoszonych w grupie projektów w kategorii II (Zaprojektowanie akcesorio w mieszkaniowych 

z litego drewna o małej formie, jak galanteria czy elementy dekoracyjne) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dopuszcza się uczestnictwo grupy oso b w obu kategoriach. 
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DO UZPEŁNIENIA PRZEZ SEKRETARIAT KONKURSU: 
 

Nadane Grupie Uczestników Kody 
Nr porządkowy 

projektu Kategoria I Kategoria II 
1     
2     
3     
4     
5     

 
 
 
Os wiadczamy, z e przesłane projekty są naszego autorstwa i posiadamy do nich pełne prawa 
autorskie. Zapoznalis my się z Regulaminem Konkursu i przyjmujemy do wiadomos ci wszelkie 
zawarte w nim unormowania. W przypadku wygrania Konkursu zobowiązujemy się jako grupa 
do zawarcia z jego Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego 
projektu w zakresie i na zasadach okres lonych w Regulaminie Konkursu. 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Data i podpis czytelny pierwszego  z grupy Uczestnika Konkursu 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Data i podpis czytelny drugiego  z grupy Uczestnika Konkursu 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Data i podpis czytelny trzeciego  z grupy Uczestnika Konkursu 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Data i podpis czytelny czwartego  z grupy Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 3 

 
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w  

 Konkursie pt. „Redesigned. Nowa forma.” 
 
 
Umowa zawarta w Nowym Dworze Gdan skim, w dniu _______________________ roku pomiędzy: 
 
Stolmach PL s.c. z siedzibą w Nowym Dworze Gdan skim przy ul. Morskiej 29, 82-100 Nowy 
Dwo r Gdan ski, NIP: 579-220-69-60, reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Łukasiuk i Piotra Łukasiuk, 
zwanym dalej „firmą Stolmach” 
a 
___________________________________________________________________________________________________________ , 
zam. _____________________________________________________________________________________________________ , 
legitymującym się dowodem osobistym ______________________________________________________________ 
, 
zwanym/ą dalej „Autorem”. 
 

§ 1 
1. Autor os wiadcza, z e jest two rcą/wspo łtwo rcą zwycięskiego utworu zgłoszonego w 

ramach Konkursu pt. „Redesigned. Nowa forma.”, będącego utworem w rozumieniu 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 
Nr 24 poz. 83, z po z n. zm.), zwanego dalej „utworem”. Projekt utworu stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

2. Autor os wiadcza, z e: 
a) posiada  pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do utworu/udział w prawach 

autorskich (osobistych i majątkowych) do utworu zgłoszonego przez zespo ł 
projektowy*  – *niepotrzebne skres lic  

b) moz e rozporządzac  prawami autorskimi/ udziałem do praw autorskich* do utworu 
w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy - 
*niepotrzebne skres lic  

c) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w 
rozumieniu przepiso w o postępowaniu egzekucyjnym; 

d) utwo r został przez niego wykonany osobis cie; 
e) utwo r nie jest opracowaniem, przero bką lub adaptacją cudzego utworu; 
f) do dnia zawarcia niniejszej umowy utwo r nie był wczes niej publikowany, 

nagradzany lub publicznie rozpowszechniany. 
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§ 2 

1. Z dniem podpisania niniejszej umowy, Autor przenosi na firmę Stolmach prawa 
autorskie majątkowe/udział w prawach autorskich majątkowych do utworu 
wymienionego w § 1 w zakresie okres lonym w ust. 2. poniz ej. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – produkowanie i wytwarzanie 

okres loną techniką egzemplarzy utworu. 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na kto rych utwo r utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, uz yczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposo b inny niz  okres lony w pkt. a. powyz ej 

– publiczne wykonanie, wystawienie, wys wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a takz e publiczne udostępnianie utworu w taki sposo b, aby kaz dy 
mo gł miec  do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Strony postanawiają, z e niniejsza umowa powoduje takz e przeniesienie własnos ci 
egzemplarza utworu przekazanego firmie Stolmach przez Autora w ramach Konkursu. 

 
§ 3 

1. Autor przenosi na firmę Stolmach uprawnienie do udzielania zezwolen  na wyraz anie 
zgody na wykonywanie praw zalez nych do utworu. 

2. Strony postanawiają, z e jedynie po stronie firmy Stolmach lez y prawo do decydowania o 
publikacji utworu.  

§ 4 
1. Autor os wiadcza, iz  utwo r stanowiący przedmiot umowy nie jest obciąz ony z adnymi 

roszczeniami i innymi prawami oso b trzecich. 
2.  Autor os wiadcza, z e utwo r w całos ci, jak i w poszczego lnych fragmentach nie narusza 

praw autorskich majątkowych i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw oso b 
trzecich. 

3. Autor os wiadcza, z e ponosi wyłączną odpowiedzialnos c  za wszelkie roszczenia oso b 
trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich oso b trzecich w związku ze 
zgłoszeniem pracy do Konkursu. 

4. W przypadku pracy zespołowej, autor os wiadcza, z e wraz z innymi członkami zespołu 
ponosi solidarną odpowiedzialnos c  za wszelkie roszczenia oso b trzecich z tytułu 
naruszenia przez nich praw autorskich oso b trzecich w związku ze zgłoszeniem pracy 
do Konkursu. 

§ 5 
1. Przeniesienie na firmę Stolmach majątkowych praw autorskich do utworu, przeniesienie 

własnos ci egzemplarza utworu oraz udzielenie zezwolenia, o kto rym mowa w § 3. ust. 1, 
następuje  nieodpłatnie.  Autorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu 
zawarcia i wykonywania niniejszej umowy. 
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2. Autor os wiadcza, z e przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez 
ograniczen  czasowych i terytorialnych. 

 
§ 6 

1. Strony zobowiązują się  do zachowania w tajemnicy postanowien  niniejszej umowy oraz 
wszelkich informacji dotyczących utworu, w szczego lnos ci tych, kto re mogą zaszkodzic  
istocie utworu i przychodom z jego wykorzystania. 

2. Autor zobowiązuje się zachowac  w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 
funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa firmy Stolmach, kto re poznał w trakcie 
wykonywania niniejszej umowy.  

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 
24 poz. 83, z po z n. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany tres ci umowy i jej uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Wszystkie spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygac  będzie Sąd włas ciwy dla 
pozwanego. 

4. Umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej 
ze Stron. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
  Autor 
 
 
 
________________________________________________________________________________    
  Włas ciciele firmy Stolmach PL s.c. 
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Załącznik nr 4 
 

Regulamin działania Komisji Konkursowej 
Konkursu pt. „Redesigned. Nowa forma.” 

 
 
1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego 

lub w przypadku braku moz liwos ci pełnienia przez niego funkcji, przez członka Komisji 
Konkursowej wyznaczonego przez Przewodniczącego. 

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 
nieobecnos ci lub braku moz liwos ci pełnienia funkcji, przez członka Komisji 
Konkursowej wyznaczonego przez Przewodniczącego. 

3. Komisja Konkursowa składa się z: 
a) Przewodniczącego – wspo łwłas ciciel firmy Stolmach PL s.c. Piotr Łukasiuk, 
b) 2 przedstawicieli firmy Stolmach PL s.c., 
c) 1 przedstawiciela Akademii Sztuk Pięknych w Gdan sku, 
d) 1 przedstawiciela Szkoły Projektowania i Inicjatyw Two rczych Kappa w Sopocie  
e) 1 przedstawiciela firmy Technodrewno z siedzibą w Poznaniu,  

4. Komisja konkursowa nie ma dostępu do informacji o danych osobowych uczestniko w. 
Dane te zostaną udostępnione Komisji Konkursu po ogłoszeniu zwycięzco w. 

5. W pierwszej kolejnos ci Komisja sprawdza prace pod względem formalnym. Prace 
niespełniające wymogo w formalnych Komisja pozostawi bez rozpatrzenia. 

6. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje na zasadach consensusu. W przypadku braku 
consensusu, odbywa się głosowanie. W przypadku ro wnej liczby głoso w – głos 
decydujący nalez y do Przewodniczącego Komisji. 

7. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane. Protoko ł z posiedzenia Komisji 
Konkursowej podpisują uczestnicy posiedzenia. 

8. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 
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