
 

 

Regulamin Konkursu 

na opracowanie projektu statuetki 

„Małopolskiego FIOłka” 

 
§1 

1. Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu statuetki Małopolskiego FIOłka, 
zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. 

2. Partnerem Konkursu jest Politechnika Krakowska.  
3. Regulamin Konkursu, określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności: 

1) zasady i warunki organizacji Konkursu, 
2) tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej, 
3) tryb zgłaszania, oceny projektów statuetki. 

§2 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu statuetki „Małopolskiego FIOłka”, która będzie 
wręczana podczas uroczystości związanych z ogłoszeniem zwycięzców konkursu internetowego 
pt.: „Mamy FIOła na Małopolskę”, czyli konkursu na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach 
programu grantowego „Małopolska Lokalnie”.  

2. Projekt statuetki powinien: 

1) być inspirowany symbolem fiołka, różnorodnego jak realizowane w ramach programu 
Małopolska Lokalnie inicjatywy, może nawiązywać do logotypu Małopolska Lokalnie i 
konkursu Mamy FIOła na Małopolskę; 

2) projekt powinien być możliwy do wykonania w technice brąz lany. Może zawierać 
elementy wykonane z innych materiałów; 

3) mieć jeden powtarzalny kształt zachowując możliwość łatwej identyfikacji trzech 
pierwszych miejsc;   

4) posiadać miejsce na zamieszczanie nazwy wyróżnionej organizacji/ grupy nieformalnej. 
5) statuetka rzeczywistych rozmiarów nie powinna być wyższa niż 30 cm (razem z 

ewentualną podstawą) 

§3 

1. Uczestnikami Konkursu są studenci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
3. Każdy zgłoszony do Konkursu Uczestnik może przedstawić Organizatorowi Konkursu nie 

więcej niż jeden projekt statuetki.  
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 



 

 

§4 

1. Organizator przewiduje w konkursie: 
1) nagrodę za zajęcie I miejsca o wartości 1500 zł, 
2) nagrody finansowe lub rzeczowe za zajęcie II i III miejsca w przypadku pozyskania 

sponsorów. 
3) nakręcenie reportażu o konkursie, jego laureatach i sponsorach wraz z opublikowaniem go 

m.in. w mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej i konkursu Małopolska 
Lokalnie.  

2. Kwoty nagród są kwotami brutto oraz podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. 
3. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i wystawienia 
rachunku. 
4. Nagrody zostaną wypłacone na rachunki bankowe wskazane przez zwycięzców konkursu. 
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 
 

§5 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez nadesłanie do Organizatora 
przez Uczestnika „Karty zgłoszenia projektu” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. W Karcie zgłoszenia projektu Uczestnik zobowiązany jest przedstawić : 

1) Szczegółowy opis projektu 
2) Wymiary (dł./szer./gł.) 
3) Kolorystykę, zastosowane dodatkowe materiały. 
4) Wizualizację projektu statuetki wykonanej w dowolnym programie graficznym, 

ukazującą projekt w trzech widokach niezbędnych do wykonania przestrzennego 
modelu. 

5) Projekt powinien być przesłany drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG (na jednej 
planszy, układ poziomy, 50x70cm, 150 dpi.) 

6) Projekt statuetki powinien stanowić dzieło samodzielne i w swoim wyrazie 
artystycznym oryginalne. 

7) Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłączne projekty, które nie były przedmiotem 
zgłoszenia w innych konkursach. 

§6 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w 
§7 Regulaminu dokumentacji konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w §5 
Regulaminu. 

 

 



 

 

§7 

1. Dokumentację konkursową należy przesłać drogą elektroniczną, na adres organizatora: 
agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl, w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 12.00 w 
temacie wiadomości wpisując: Projekt konkursowy Statuetka Małopolskiego FIOłka  

2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie. Decyduje 
data dotarcia wiadomości e-mail z dokumentacją konkursową . 

§8 

1. Projekty zgłoszone do Konkursu ocenia Komisja Konkursowa w skład której wchodzą 
przedstawiciele operatów i partnerów konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, sponsorów, mediów. 

2. Skład osobowy Komisji Konkursowej jest jawny. 
 

§9 

1. Do dnia 8 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego Projektu. 
2. Z przebiegu obrad Komisja Konkursowa sporządza protokół zawierający wyniki oceny prac. 
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.malopolskalokalnie.pl  
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach indywidualnie. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Laureatów 

Konkursu, a także projektów statuetek oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 
promocyjnych Organizatora. 

 
§10 

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator w terminie do 12 listopada 2020 roku zawrze z 
autorami nagrodzonych projektów Statuetki odrębne umowy, o przeniesieniu na Organizatora 
wszelkich praw autorskich do opracowań projektu Statuetki. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 jest nieodpłatne. 
3. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania przez niego nagrodzonych Statuetek lub z tytułu ich niewykorzystania albo 
wykorzystania w ograniczonym zakresie. 
 

§11 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłana praca Konkursowa stanowi jego 
wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że 
zaproponowany projekt Statuetki jest nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany. 
Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do 
zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, 
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wynikającym z tytułu naruszenia tych praw osoba /podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje 
Organizatorowi, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego 
tytułu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z problemów 
technicznych zaistniałych przy uprzestrzennieniu projektu oraz w trakcie realizacji finalnej wersji 
statuetek w docelowym materiale (brąz lany). 

§12 

Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, 
wyłonienia Laureatów zgodnie z 
treścią załącznika nr 1 do Regulaminu. 
 

§13 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz przerwania 
lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

2. Informacja o zmianie Regulaminu oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej www.malopolskalokalnie.pl. 

§14 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie 
internetowej Organizatora: www.malopolskalokalnie.pl 

2. Organizator będzie porozumiewał się z Uczestnikami konkursu wyłącznie za pośrednictwem 
strony internetowej i poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania 
oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: 
agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia projektu w konkursie na opracowanie projektu  
statuetki „Małopolskiego FIOłka” 

Dane zgłaszającego 

1. Imię i nazwisko  

2. Wydział i kierunek studiów  

3. Adres e-mail  

4. Telefon  

Szczegółowy opis projektu 

1. Wymiary  

Długość   

Szerokość   

Głębokość  

2. Kolorystyka   

 

 

3. Zastosowane materiały  

 

 

 



 

 

Wizualizacja projektu wykonana w 
dowolnym programie graficznym, 
ukazującą projekt w trzech widokach 
niezbędnych do wykonania 
przestrzennego modelu. 

Załącznik wysłany na adres 
agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl  
 w formacie PDF lub JPG  
(na jednej planszy, układ poziomy, 50x70cm, 150 
dpi.) 

Oświadczam, że: 

1) Projekt statuetki jest moim dziełem samodzielnym i jest w swoim wymiarze artystycznym oryginalny  
2) Projekt statuetki nie był przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach 

 

………………………………………………. 
Podpis Uczestnika Konkursu 

Zgody RODO 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w 
celu i w zakresie potrzebnym do udziału w konkursie na opracowanie projektu statuetki Małopolskiego 
FIOłka. 

3. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-
503), ul. Krasickiego 18, I p.  (NIP 9452102152; REGON 120665488; KRS 0000301501), a moje dane 
osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji. 

4. Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, 
możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. 
Ponadto poinformowano mnie również, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować 
będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora. 

5. Zostałem powiadomiony/a, że wyrażenie przeze mnie zgody jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne 
w związku z wyrażeniem przeze mnie chęci udziału w konkursie. 

6. Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia 
należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl  

 

……………………….……………………………………… 
Podpis Uczestnika Konkursu 
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