
REGULAMIN KONKURSU NA GADŻET PROMUJĄCY  MIASTO KATOWICE

Organizator: Urząd Miasta Katowice 
Partner: 4 Design Days

1. Cel:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zaprojektowanego gadżetu promującego Miasto Katowice. Gadżet ma 

spełniać następujące kryteria: 

- nieszablonowy, oryginalny charakter

- być funkcjonalny, użyteczny, przydatny

- trwały, łatwy w transporcie

- powiązanie projektu z Miastem Katowice

Wykorzystanie ekologicznych materiałów lub/i materiałów lokalnych producentów będzie wielkim atutem.

Projekt powinien zakładać wstępną wycenę kosztów produkcji.  

Projekt można zgłaszać w jednej z trzech kategorii:

        a) Gadżet do 10 zł

        b) Gadżet do 50 zł

        c) Gadżet do 100 zł

2. Uczestnicy i zgłoszenia

Konkurs ma charakter bezpłatny. Skierowany jest do wszystkich twórczych i pomysłowych osób zainteresowanych 

projektowaniem.

Zgłoszone prace muszą być pracami autorskimi, co do których Uczestnik ma pełne prawa autorskie majątkowe 

i niemajątkowe oraz nie nagrodzonymi uprzednio w innych konkursach.

Zgłoszenie należy wysłać w formie elektronicznej (pliki PDF) na adres e-mail: fun@katowice.eu

Prace należy zgłaszać w formie rysunku wraz z opisem technicznym, wstępnym opisem możliwości produkcji 

i zastosowaniem (opisem działania) gadżetu. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe do autora, prace 

powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

Zgłoszenia będziemy przyjmować od 22 stycznia 2018 do 18 lutego 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 26 lutego 2018 r. i będzie ogłoszone za pośrednictwem strony 

www.katowice.eu i na oficjalnym profilu Miasta Katowice, a także w osobnym e-mailu do twórcy zwycięskiego 

projektu.

3. Jury i nagroda

Jury w konkursie stanowić będzie Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.

http://www.katowice.eu/


Ocena projektów będzie zależała od stopnia wypełnienia kryteriów wymienionych w punkcie 1 niniejszego 

regulaminu.

Dla zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda w postaci karnetu na Festiwal Tauron Nowa Muzyka lub 

OFF Festival. 

Twórca wybranego projektu (w tym prototypu) zobowiązany będzie do zawarcia umowy, w ramach której 

przeniesie na Organizatora majątkowe praw autorskie do projektu oraz zezwoli Organizatorowi na 
korzystanie z osobistych praw autorskich w zakresie określonym w umowie.

4. Postanowienia końcowe
- Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w 
wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
- Uczestnik oświadcza, że jest twórcą utworów zgłoszonych w konkursie oraz wyłącznie on jest podmiotem praw 
autorskich do tych utworów.
- Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział w Konkursie naruszał 
prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, 
kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w 
doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.
- Zgłoszenie każdej pracy w Konkursie oznacza jednocześnie udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi 
nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu w zakresie jego niekomercyjnej publikacji i 
publicznego udostępnienia w dowolnej formie, oraz ich wykorzystywania w celach promocyjnych lub 
informacyjnych.
- Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.
- Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez 
decyzję jury Konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
- Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem konkursu.


