REGULAMIN konkursu na projekt statuetki JAKOŚĆ ROKU®
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Organizator – FUNDACJA QUALITAS EUROPEJSKIE CENTRUM PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK
BIZNESOWYCH. Siedziba: ul. Ks. Bpa. Bednorza 2a-6 40 - 384 Katowice, tel. 32 / 784 74 00,
NIP: 9542739924, KRS: 0000434586.
2) Konkurs – przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie spośród złożonych propozycji
najlepszego projektu statuetki JAKOŚĆ ROKU.
3) Regulamin - regulamin Konkursu prowadzonego w celu wyboru najlepszego projektu
statuetki JAKOŚĆ ROKU.
4) Komisja Konkursowa – grupa osób reprezentujących Organizatora, której celem jest
ocena złożonych prac konkursowych;
5) Uczestnik - uczestnik Konkursu, tj.: student lub absolwent polskiej uczelni wyższej , w
szczególności wydziałów/kierunków rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych,
projektowania, architektury itp.;
6) Laureat – osoba, której projekt zdobył I miejsce wg oceny Komisji Konkursowej
wyłonionej przez Organizatora;
7) Dokumentacja konkursowa – dokumentacja, która musi zostać przedłożona przez
Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z § 4. Regulaminu;
8) Wniosek konkursowy – część Dokumentacji konkursowej przygotowana i złożona przez
Uczestnika (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
9) Karta projektu – część Dokumentacji konkursowej zawierająca szczegółowy opis
projektu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu);
10) Praca konkursowa/Projekt - Projekt statuetki JAKOŚĆ ROKU.
2. Konkurs prowadzony jest w oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie, z wyłączeniem
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)
3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do studentów lub absolwentów polskich uczelni wyższych, w
szczególności wydziałów/kierunków rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych,
projektowania, architektury itp., zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 1 Projekt.

4. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo, przy
założeniu, że zespół liczy maksymalnie 3 osoby.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu.
§ 3. Przedmiot i cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wykonanie projektu statuetki JAKOŚĆ ROKU. Statuetki wręczane będą
polskim przedsiębiorcom, laureatom Programu JAKOŚC ROKU, wyróżniającym się pod kątem
jakości.
2. Statuetka powinna spełniać następujące założenia:
1) powinna odzwierciedlać biznesowy charakter nagrody,
2) odznaczać się nowoczesnym charakterem,
3) zawierać godło JAKOŚĆ ROKU
4) posiadać miejsce na zamieszczenie nazwy firmy
5) statuetka rzeczywistych rozmiarów nie powinna być wyższa niż 30 cm.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać Wniosek konkursowy
1. W ramach realizacji przedmiotu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia:
1) Wniosku konkursowego (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu);
2) Karty projektu – odrębnej dla każdego projektu. (stanowiącej załącznik nr 2 do
Regulaminu). W Karcie projektu Uczestnik powinien przedstawić:
a) szczegółowy opis projektu,
b) wymiary (dł/szer/gł), kolorystykę, materiały i technikę/technologię, z których
projekt mógłby zostać zrealizowany,
c) prognozowany koszt wykonania statuetki.
3) Modelu statuetki, bezpiecznie opakowanego i przesłanego na adres Organizatora na
koszt Uczestnika.
4) Wizualizacji projektu statuetki, wykonanej w dowolnym programie graficznym z
określeniem kolorystyki, wymiarów i materiału. Projekt powinien być przesłany drogą
elektronicznąw formacie .PDF lub JPG w jakości do druku (min. 300dpi). Projekt
powinien zostać przedstawiony na neutralnym tle, bez aranżacji.
2. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Projekty, które nie brały udziału w innych
konkursach.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w
§ 6 Regulaminu Dokumentacji konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w § 4
Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w
Konkursie w treści załącznika nr 1.

§ 6. Termin i miejsce nadsyłania Dokumentacji konkursowej
1. Dokumentację konkursową należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18.12.2015 r. w temacie wiadomości wpisując: "Projekt konkursowy" na
adres statuetka@jakoscroku.pl.
2. Model statuetki należy bezpiecznie spakować i przesłać na adres Organizatora:
FUNDACJA QUALITAS
EUROPEJSKIE CENTRUM
PROMOCJI DOBRYCH
PRAKTYK BIZNESOWYCH
ul. Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40 - 384 Katowice
3. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
Decyduje data dotarcia wiadomości e-mail z dokumentacją konkursową oraz data stempla
pocztowego.
4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Dokumentacji
konkursowej (w tym Pracy konkursowej).
5. Projekty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.
6. 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 JAKOŚĆ ROKU®.
§ 7. Kryteria oceny Prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Oceny złożonych Projektów i wyłonienia najlepszego Projektu dokona Komisja Konkursowa
wyłoniona przez Organizatora.
2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, Prace
konkursowe oceniane będą biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne,
estetyczne, kompozycyjne, możliwości technologiczne wykonania projektu oraz spełnienie
warunków opisanych w § 3.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego Projektów do dnia 15 stycznia 2015 roku.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Ponadto
Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach indywidualnie.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Laureatów
oraz informacji o Laureatach, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych
informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

5. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
6. Komisja ma prawo do nie podawania uzasadnienia swojego werdyktu.

§ 8. Nagroda i wyróżnienie
1. Za najlepszy Projekt, które wybierze Komisja Konkursowa, zostanie przyznana nagroda w
wysokości 3 000 PLN i w tą kwotę wliczony jest koszt przeniesienia na Organizatora wszelkich
majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu Statuetki oraz prawa własności
egzemplarza Statuetki dostarczonego w ramach Konkursu.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia w
zamian za świadczenie otrzymane na podstawie paragrafu 8 ust. 1.
3. Nagroda zostanie uroczyście wręczona 17.03.2016 roku podczas II Europejskiego Kongresu
Jakości w Warszawie.
4. Kwoty nagród są kwotami brutto oraz podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
5. W przypadku wyboru Pracy konkursowej zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
6. Nagroda zostanie wypłacona Laureatom Konkursu w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy, o której mowa w § 9.
7. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazane przez Laureata w umowie, o
której mowa w § 9.

§ 9. Wykorzystanie Projektu i autorskie prawa majątkowe
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorem 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.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 będzie miało charakter odpłatny i jest wliczone
w wartość Nagrody.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.
4. 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. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane Prace konkursowe stanowią jego
wyłączną własność 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 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
roszczeniami przeciwko Organizatorowi, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych

powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, ze zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i
przyznania nagrody.
5. Nagroda przyznana na podstawie par. 8 ust. 1 podlega opodatkowaniu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na
potrącenie przez Organizatora z ww. nagrody kwoty na poczet pobrania zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub
odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź
przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
7. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie
internetowej Organizatora.
10. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu Organizator udziela wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez adres elektroniczny konkursu: statuetka@jakoscroku.pl.

