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REGULAMIN KONKURSU ODLOTOWY MEBEL

Organizator: 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Lider projektu Design Silesia II: 
Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
Partnerzy:
– Port lotniczy Katowice Pyrzowice (Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.)
– mmcité
– Kler
Patronat medialny: 
Telewizja Katowice, Elle Decoration, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Katowice, Palapa, Design it Poland,
W-A.pl, Purpose, Ultramaryna

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na „Odlotowy mebel”, którego organizato-

rem jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, zwana 
dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Design Silesia II, którego Liderem jest Samorząd 
Województwa Śląskiego, a partnerami Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ars Cameralis Silesiae 
Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn.

3. Projekt Design Silesia II jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

4. Okres realizacji konkursu „Odlotowy mebel” obejmuje miesiące: czerwiec–październik 2012 roku.

§ 2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Organizator – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
2. Design Silesia II – projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w okresie od 

1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku, którego celem jest wspieranie rozwoju przemysłu kreatyw-
nego w województwie śląskim.

3. Uczestnik konkursu – projektant biorący udział w konkursie.
4. Jury – grupa ekspertów, która na podstawie zgodności z regulaminem konkursu oceni potencjał projek-

tów nadesłanych na konkurs.
5. Biuro Projektu – pokój 206, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Raciborskiej 37.
6. Odlotowa Galeria – galeria znajdująca się na terenie lotniska Katowice Airport
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§ 3
Cele i założenia konkursu
1. Celem konkursu jest zaprojektowanie mebla do przestrzeni publicznej portu lotniczego Katowice 

Airport, spełniającego parametry mebli z przeznaczeniem dla portów lotniczych określone w przepisach 
prawnych.

2. Założeniem konkursu jest propagowanie innowacyjnych, proekologicznych działań, zgodnych z prospo-
łeczną wizją projektowania odpowiedzialnego.

3. Konkurs ma również na celu promocję wzornictwa, młodych oraz zdolnych projektantów/tek.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to przegląd prac konkursowych nadesłanych przez 

uczestników konkursu. Rezultatem drugiego etapu jest prototyp lub makieta w skali zwycięzkiego projek-
tu. Firmą, która wykona prototyp są partnerzy konkursu – firma mmcité oraz firma Kler.

§ 4
Uczestnicy konkursu
1. Poprzez Uczestników konkursu rozumie się osoby, które wyślą swój projekt zgodnie z zapisami § 3 w ter-

minie do 30 lipca 2012 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być projektanci oraz studenci kierunków projektowych, którzy zamieszkują 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), studiują lub pracują na terenie województwa śląskiego.  
3. W konkursie mogą startować pojedyncze osoby lub zespoły.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
5. Udział w konkursie upoważnia Organizatorów do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac do 

konkursu dla potrzeb wystawy i promocji konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego. 
6. Przystępując do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

konkursu oraz podmiot prowadzący Biuro konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
przekazanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

7. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (w szcze-
gólności imienia i nazwiska) w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach. 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłaszane prace są jego autorstwa oraz nie naruszają praw osób trzecich. 
9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub 

majątkowych odpowiada Uczestnik. 

§ 5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dostępnego na stronie www.design-silesia.pl  

oraz na stronie www.asp.katowice.pl
b. przesłanie projektu lub projektów „Odlotowego mebla” na adres siedziby Organizatora oraz na adres 

mailowy: design-silesia@asp.katowice.pl w terminie do 30 lipca 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego). 
3. Zgłoszenia powinny być przesłane do siedziby Organizatora na adres: Akademia Sztuk Pięknych, 

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice. Przesyłka powinna być opisana czytelnie z adnotacją „konkurs 
Odlotowy mebel”.

4. Na konkurs można nadesłać maksymalnie trzy projekty.
5. Przesyłka powinna zawierać: 
– maksymalnie trzy wydrukowane plansze formatu A3 z wizualizacjami i rysunkami technicznymi.
– wydrukowany opis projektu, wraz z opisem materiałowo-technologicznym (max. 1000 znaków),
– płytę CD/DVD  zawierającą pliki graficzne odpowiadające wydrukowanym planszom (format PDF/ Tiff/

EPS, 300 dpi – jakość do druku) i opis pracy (format DOC/RTF/PDF).
– zaklejona koperta zawierająca podpisany formularz zgłoszeniowy. Każda  plansza i płyta CD oraz koperta 

z formularzem zgłoszeniowym powinna być oznaczona tylko sześciocyfrowym kodem wybranym przez 
uczestnika (w celu zachowania anonimowości). 

6. Wybór zwycięzkiego projektu zostanie dokonany przez Jury na podstawie przesłanych zgłoszeń.
7. O wynikach konkursu uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną w terminie do 10 sierpnia 2012 roku. 

Dodatkowo lista zwycięzcy lub zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu 
Design Silesia www.design-silesia.pl oraz na stronie ASP w Katowicach www.asp.katowice.pl.



REGULAMIN KONKURSU ODLOTOWY MEBEL   3

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest zgodny z zasadą równych szans, w tym równości kobiet i mężczyzn.

§ 6
Jury
Organizator powoła Jury w składzie:
Justyna Kucharczyk – projektantka, przedstawicielka ASP Katowice
Renata Kalarus – projektantka, właścicielka Metaformy
Jan Cegiełka – architekt wnętrz, przedstawiciel z firmy Kler i Dobroteki
David Karásek – projektant, prezes firmy mmcité
Ewelina Budzińska-Góra – koordynatorka projektu Design Silesia, Urząd Marszałkowski
Anna Filip – przedstawicielka Katowice Airport

§ 7
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Nadesłane projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
– innowacyjność rozwiązania
– ergonomia,
– „walory estetyczne projektu”,
– funkcjonalność i użyteczność rozwiązań przedstawionych w projekcie,
– bezpieczeństwo,
– muszą spełniać wymogi niepalności,
– odniesienie się do w charakteru miejsca przeznaczenia – przestrzeni lotniska Katowice Airport,
– powinien odnosić się do istniejących we wnętrzu rozwiązań projektowych,
– sposób produkcji – warunki technologiczne (możliwość realizacji modelu projektu w oferowanych przez 

partnerów (mmcité i firmy Kler).

§ 8
Nagrody
1. Laureat I miejsca  otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł, pomniejszoną o kwotę zryczałto-

wanego podatku od nagród, w wysokości 10% (art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).

2. Zostanie wykonany model zwycięzkiego projektu, który zostanie zaprezentowany w Odlotowej Galerii.
4. Jury przyzna  II i III miejsce: 

II miejsce – nagroda pieniężna, 
III miejsce – publikacje o designie. 
oraz 5 wyróżnień. 

5. Prace nagrodzone oraz wyróżnione przez Jury zostaną zaprezentowane w „Odlotowej Galerii”.
6. Wszyscy laureaci Konkursu otrzymują dyplomy;
7. Partnerzy konkursu (firma mmcité i Kler) mogą uzyskać prawo do wdrożenia zwycięzkiego projektu po 

podpisaniu z autorem odrębnej umowy.
8. Organizator dopuszcza inny podział nagród przez Jury, a także przyznanie na jego wniosek nagród 

dodatkowych.
9. W przypadku nagrodzenia projektu zgłoszonego przez zespół projektowy nagroda nie ulega 

zwielokrotnieniu.
10. Nagrody wypłacane będą przez Biuro Konkursu.
11. Podatek od wygranej zostanie regulowany przez Biuro Konkursu. W tym celu Organizator, działając jako     

płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąci z wartości nagrody dziesięcio-
procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego.

§ 9
Zobowiązania Organizatora
1. Organizator zapewnia nadzór organizacyjny nad całością konkursu, promocją wydarzenia oraz laureatów 

konkursu.
6. Prace po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej będą do odbioru w siedzibie Organizatora do 

dnia 20 grudnia 2012 roku. Po tym terminie Organizator nie poniosi odpowiedzialności za prace.
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§ 10
Prawa autorskie
1. Autorzy projektów, które zostały przesłane na konkurs „Odlotowy mebel” zachowują majątkowe prawa 

autorskie do wszystkich prac.
2. Ewentualne wdrożenie przez firmy projektu do produkcji jest regulowane oddzielną umową z autorem 

projektu.

§ 11
Prawa uczestnika konkursu
1. Laureaci konkursu mają prawo do:
– wykorzystywania informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych.
2. Nagrodzone projekty oraz laureaci będą promowani w:
– publikacjach w mediach ogólnopolskich, lokalnych i branżowych,
– publikacjach i na stronach internetowych ASP Katowice i Design Silesia,
– publikacjach i na stronach internetowych patronów konkursu.
3. Laureaci konkursu otrzymują prawo do zaprezentowania nagrodzonych produktów podczas wystawy 

pokonkursowej w „Odlotowej Galerii” na terenie portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach.
4. Laureaci konkursu zobowiązują się udostępnić organizatorowi nagrodzone prace (prototypy, modele lub 

prezentacje) do prezentacji podczas wystawy pokonkursowej.

§ 11
Harmonogram konkursu
1 czerwca 2012 – promocja i ogłoszenie konkursu
czerwiec – lipiec 2012 – realizacja tematu konkursowego
30 lipca 2012 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
początek sierpnia 2012 – posiedzenie jury
15 sierpnia 2012 – ogłoszenie finalisty bądź finalistów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
sierpień – październik 2012 – praca nad modelami i prototypem „Odlotowego mebla”.
październik 2012 – wystawa prac konkursowych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku i obowiązuje na czas trwania konkursu, tj. do 

30 października 2012 roku.
3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.design-silesia.pl, www.asp.katowice.pl oraz 

w Biurze konkursu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów, 

 o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
6. Biuro konkursu: Biuro Design Silesia – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,  

 40-074 Katowice.
7. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu Marta Więckowska 

(tel. 728 894 743), e-mail: mwieckowska@asp.katowice.pl
8. Komisarzem konkursu jest Katarzyna Pełka (tel. 501 185 015), e-mail: kasiapelka@wzorro.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów powsta  

łych w trakcie trwania konkursu i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarza-
nia i wykorzystywania danych Uczestników konkursu w celach promocyjnych.

11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu konkursu.
12. Załącznikiem do tego Regulaminu jest Załączniki nr 1.
13. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowied  

nie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim   
i prawach pokrewnych.

14. Wszelkie spory dotyczące konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzyga-
ne przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.


