
Regulamin konkursu  

„Pamiątka z Gdyni inspirowana modernizmem” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu 

„Pamiątka z Gdyni inspirowana modernizmem” („konkurs”) oraz wyboru zwycięzców 

w konkursie. 

2. Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod adresem: ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343845, 

posiadającą NIP: 586 224 27 78, REGON: 220856280, kapitał zakładowy w wysokości: 

6 947 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§2 

Cele i zasady konkursu 

1. Celem konkursu jest promocja gdyńskiego modernizmu poprzez wyłonienie atrakcyjnych 

wzorów pamiątek z Gdyni inspirowanych architekturą modernizmu. Zakłada się prezentację i 

promocję  zarówno projektów, prototypów, jak i wyprodukowanej serii pamiątek przeznaczonej 

do bezpłatnej dystrybucji.  

2. Organizator ustala siedmioosobowe jury konkursu („jury"), którego zadaniem jest nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie laureatów konkursu. Skład jury 

konkursowego: 

a. przewodniczący jury  Sławomir Fijałkowski - prof. dr hab., wykładowca Wydziału 

Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

b. dr hab. Marek Jóźwicki - wykładowca Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, 

c. dr arch. Radosław  Czerniejewski - projektant, architekt wnętrz, wykładowca akademicki, 

d. Katarzyna Gruszecka - Spychała - Wiceprezydent Miasta Gdyni 

e. Paulina Kisiel - Centrum Designu Gdyni, 

f. Jacek Debis -  przedstawiciel organizatora konkursu Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.  

g. Agnieszka Krasińska – Referat Promocji i PR, Urząd Miasta Gdyni. 

 



3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w składzie jury.  

5. Konkurs ma charakter otwarty, choć w szczególności kierowany jest do projektantów, 

architektów, artystów, plastyków, a także studentów uczelni i szkół wyższych kształcących 

projektantów: 

a. uczestnikami konkursu mogą być autorzy - osoby indywidualne oraz zespoły autorskie - dwu 

lub trzyosobowe  - współtworzące nadsyłany projekt konkursowy, 

b. dopuszcza się nadesłanie maksymalnie dwóch prac przez każdego z uczestnika konkursu, 

c. jedna osoba - np. projektant, artysta, architekt, student - nie może być autorem lub 

współautorem przy więcej niż dwóch projektach zgłoszonych do konkursu.  

§ 3 

Warunki udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie projektu koncepcyjnego, prezentacji projektu 

wdrożonego lub prototypu powstałego najpóźniej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 

(czyli po 19 września 2016 r.)   

2. Uczestnik konkursu w terminie do 17 listopada 2017 r., do godziny 15:00, (decyduje data 

oraz godzina dostarczenia prac do siedziby Organizatora) zobowiązany jest: 

a.  przesłać lub osobiście dostarczyć minimum 2 plansze w formie cyfrowej 

z wizualizacjami projektu lub fotografiami realizacji z ostatnich dwunastu miesięcy, 

wraz opisem idei koncepcji oraz notką biograficzną samego autora lub autorów 

projektu lub realizacji.  

lub 

b. dostarczyć osobiście prototyp autorskiej propozycji pamiątki wraz opisem idei 

koncepcji oraz notką biograficzną samego autora lub autorów prototypu pamiątki   

3. Plansze prezentujące projekt muszą spełniać wymogi techniczne opisane w punktach 

poniższych. Prace nie spełniające wymogów technicznych nie będą oceniane w konkursie.  

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz związane z przygotowaniem 

i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.  

Adres do doręczeń:  

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia 

Osobiście prace składać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 15:00,   

pokój 0.0.1 Agencja Rozwoju Gdyni (budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego,  

pl. Grunwaldzki 2 lub w biurze zarządu Organizatora przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 

Gdynia). Na żądanie składający otrzyma pokwitowanie złożenia pracy. Prace można również 

przesyłać drogą elektroniczną - wyłącznie za pośrednictwem portalu transferu danych  



www.wetransfer.com na adres e-mail: projekty@arg.gdynia.pl   

Telefon do kontaktu w sprawie konkursu (58) 712 47 13 

5. Materiały nadsyłane na konkurs nie będą zwracane. 

6. Na ocenę prac dodatnio wpływać będzie spełnienie następujących kryteriów: 

a. nawiązanie stylistyczne do koncepcji projektowych modernizmu, w tym m.in. popularnej 

sentencji - "Less is more" – „Mniej znaczy więcej”, 

b. wysoki poziom estetyczny - w tym potencjał projektu w zakresie promocji, pozytywnej 

funkcji wizerunkowej miasta Gdyni, 

c. realność wdrożenia projektu, w tym możliwość wielokrotnej, masowej produkcji pamiątki 

wg określonych przez uczestnika szacunkowych kosztów, 

d. lekkość i poręczność pamiątki, w tym możliwość przewozu - transportu w podróży 

lotniczej. 

      8.  Przykładowe rodzaje pamiątek konkursowych:  

 a. druki, wydawnictwa 2d, w tym związane z fotografią architektoniczną i grafiką budynków 

 oraz detali obiektów gdyńskiego modernizmu, 

 b. pamiątki niekonwencjonalne - w tym 3d, np. związane z wyposażeniem, architekturą 

 wnętrz, 

 c. pamiątki proste, bezproblemowe w aplikowaniu w punkcie Miejskiej Informacji 

 (z założeniem bezpłatnej dystrybucji),  

 d. pamiątki prestiżowe - wręczane przez przedstawicieli Miasta w czasie oficjalnych 

 wydarzeń, 

 e. gadżety typu zabawki inspirowane modernizmem, funkcjonalizmem, 

 f. gadżety typu pinsy, magnesy, breloczki, 

 g. gry planszowe, edukacyjne, „łamigłówki”, 

 h. pamiątki związane z modą inspirowane formą lub nadrukiem do gdyńskiej architektury (np. 

 t-shirty, czapeczki). 

9. Prace nadsyłane na konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: 

a. plansze konkursowe - prace w formie plansz można dostarczyć na konkurs w formie 

cyfrowej - minimum dwie plansze zapisane w plikach w formacie tif lub pdf, w rozmiarze 40 

cm x 40 cm, w rozdzielczości minimum 150 DPI, bez warstw, bez dodatkowych kanałów, 

przestrzeń barw: CMYK, 

b. prototypy pamiątek - prace w formie prototypów pamiątek należy dostarczać wyłącznie 

osobiście do biura Organizatora konkursu wraz ze specyfikacją techniczną jej wykonania.  

http://www.wetransfer.com/
mailto:projekty@arg.gdynia.pl


b. oddzielnie należy dostarczyć opis autora/autorów projektu/prototypu oraz 

pracowni/projektanta, wraz z krótkim opisem technologii opracowania pamiątki oraz 

szacunkowym kosztem produkcji jednostkowej przy nakładzie 500 szt. - w formacie pliku 

*.rtf, *.doc. 

c. niezbędnym załącznikiem zgłaszanych prac jest wypełniona i podpisana odręcznie karta - 

formularz zgłoszeniowy. W przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą elektroniczną karta 

powinna zostać złożona lub przesłana w oryginale do siedziby Organizatora najpóźniej 3 dni 

od daty przesłania prac konkursowych. 

d. koszt przygotowania zgłaszanych prac konkursowych oraz ich dostarczenia ponosi 

uczestnik konkursu.  

§ 4 

Wystawa pokonkursowa prac 

Na wystawie zostaną pokazane prace czterech laureatów nagród głównych - trzy pierwsze miejsca 

oraz nagroda specjalna, ponadto jury zadecyduje o przyznaniu wyróżnień - wyborze maksymalnie 

10 prac, które również zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej. Koszt wydruku plansz ponosi 

Organizator konkursu.  

§ 5 

Prawa autorskie 

1. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza swoje wyłączne prawa autorskie do 

rozporządzania i korzystania z nadesłanego projektu i oświadcza, że projekt nie narusza praw 

autorskich osób trzecich.  

2. W przypadku jeśli zgłoszony do konkursu projekt otrzyma jedną z trzech głównych nagród 

w konkursie, uczestnik - laureat konkursu, udzieli Organizatorowi oraz Gminie Miasta Gdynia, 

nieodpłatnych praw majątkowych zależnych do projektu oraz prawa autorskie do prototypu 

pamiątki, w tym z możliwością wykonania nowego prototypu oraz wielokrotnej produkcji 

pamiątek konkursowych, o których mowa w § 3 ust. 7 oraz 8 niniejszego regulaminu,  

z przeznaczeniem do ich nieodpłatnej dystrybucji na cele promocyjno-wizerunkowe Miasta Gdyni. 

Oświadczenie o udzieleniu praw, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz ust. 3 zostanie 

złożone z chwilą odbioru nagrody.  

3. Uczestnik - laureat konkursu zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrodzonego projektu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik zezwala Organizatorowi na upublicznienie nadesłanej pracy 

konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej Organizatora oraz 

w dowolnej przestrzeni wystawienniczej, w mediach, w materiałach drukowanych i cyfrowych. 

Zezwolenie ma charakter nieodwołalny, nie jest ograniczone terminem oraz może być 

wykorzystywane wielokrotnie. 

 



§ 6 

Zgłoszenie do konkursu 

1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową. Wzór karty zgłoszeniowej został 

zamieszczony na stronie www.arg.gdynia.pl - w zakładce do pobrania: 

http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html   - „Karta zgłoszeniowa – pamiątka”. 

2.    Podpisana karta konkursowa powinna zostać złożona lub przesłana w oryginale wraz z pracą lub 

najpóźniej 3 dni od daty przesłania pracy konkursowej drogą cyfrową.   

3. Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego w karcie 

zgłoszeniowej: 

Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich nadesłanego projektu przesyłanego na konkurs 

„Pamiątka z Gdyni inspirowana modernizmem” organizowany przez Agencję Rozwoju Gdyni  

Sp. z o.o.  Zgłoszony przez mnie projekt nie narusza praw osób trzecich i wyrażam zgodę na jego 

wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

4. Identyfikacja prac - prace, projekty zgłoszone do konkursu muszą być podpisane i opisane 

w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację z pracownią lub projektantem. 

§7 

Nagrody 

1. Jury przyzna następujące nagrody: 

a. I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych), prenumerata roczna 

2+3d, zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu,  zestaw pamiątek architektonicznych 

z „Księgarni Bęc Zmiana”, 

b. II miejsce - voucher na rejs promem Stena Line do Szwecji dla 2 osób (kabina wewnętrzna), 

prenumerata roczna 2+3d, zestaw książek oraz pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, zestaw 

pamiątek architektonicznych z „Księgarni Bęc Zmiana”,  

c. III miejsce - vouchery o wartości 100 zł każdy, do trzech różnych restauracji Szlaku Kulinarnego 

Centrum Gdyni, zestaw książek o modernizmie i wzornictwie, zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku 

Modernizmu, 

d. nagroda specjalna jury - publikacja pracy konkursowej wraz z notką autorską w katalogu „Gdynia 

Inspiruje Modernizmem" (termin wydania katalogu I połowie grudnia 2017 r.) 

2. Jury  przyzna także nagrody - wyróżnienia. Wyróżnieni otrzymają dyplom oraz wybraną pamiątki 

Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, zaś ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej. 

http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html


3. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu zostaną opublikowane na  stronach 

internetowych Organizatora. 

4. Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Lista zwycięzców 

i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Organizatora. 

5. Nagrody rzeczowe i finansowe nieodebrane w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu 

pozostają w dyspozycji organizatora.  

6. Dla zwycięzcy I nagrody - Organizator przyzna także dodatkową nagrodę pieniężną  w wys. 10% - 

wartości nagrody pieniężnej, nagroda ta zostanie przekazana do US tytułem podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu i jego prawidłowy przebieg. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 

prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie). 

4. Regulamin konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie oraz 

w biurze Organizatora. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie jury ani ich krewni lub 

powinowaci do 3 stopnia. 


