
Regulamin konkursu 
 

„Współczesny Salon Gdyński” 

 

§1. 

 

Postanowienia ogólne 

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

„Współczesny Salon Gdyński” („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, 

wpisaną 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. 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§2. 

 

Zasady Konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest promocja pomorskiego oraz polskiego sektora przemysłów 

kreatywnych, w tym w szczególności pracowni architektonicznych oraz projektantów wnętrz, 

nawiązujących w swojej pracy twórczej do historycznego wzornictwa z okresu I połowy XX w., 

w tym inspirujących się realizacjami z okresu rozwoju gdyńskiego modernizmu. 

2. Organizator powoła siedmioosobowe jury Konkursu („Jury”), którego zadaniem jest nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Jury będzie 

złożone z przedstawicieli następujących podmiotów: 

a) Organizatora Konkursu (Agencja Rozwoju Gdyni) lub przedstawiciela miasta Gdynia – 1 

osoba 

b) Przedstawiciela patrona medialnego magazynu „M jak Mieszkanie” – 1 osoba 

c) Reprezentantów branży przemysłów kreatywnych – 2 osoby 

d) Przedstawiciela Centrum Designu Gdynia – 1 osoba 

e) Przedstawicieli wyższej uczelni artystycznej lub technicznej z terenu Pomorza – 2 osoby 

3. Nazwiska członków Jury zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych Organizatora. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Konkurs jest kierowany do architektów, projektantów wnętrz, firm i spółek projektowych, a 

także studentów uczelni i szkół wyższych kształcących projektantów i architektów wnętrz: 

a) „projektanci – autorzy indywidualni” – prace mogą zostać przesyłane przez osoby 

indywidualne, w tym projektantów i architektów wnętrz, studentów kierunków 

architektury i projektowania wnętrz 

b) „zespoły autorskie projektantów” – prace mogą być przesyłane także przez zespoły 

dwuosobowe lub trzyosobowe – współtworzące nadsyłany projekt konkursowy, 

nazywane współtwórcami dzieła 



c) „spółki, firmy, studia projektowe” – prace mogą być nadsyłane pod szyldem pracowni, 

firm, spółek projektowych posiadających osobowość prawną 

d) Dopuszcza się nadesłanie maksymalnie dwóch prac przez każdego uczestnika Konkursu – 

rozumianego według ppkt. a)-c) §2 punktach pkt. 5 – „projektanci – autorzy 

indywidualni”, „spółki, firmy”, „zespoły projektowe” 

3. 

 

Warunki udziału w Konkursie 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie projektu wnętrza opracowanego salonu. 

Każdy uczestnik przedstawia aranżację salonu o powierzchni od 30 do 40 m², o dowolnym 

planie. 

2. Uczestnik w terminie do 18.08.2016 (decyduje data dostarczenia pracy do siedziby 

Organizatora) zobowiązany jest przesłać lub osobiście dostarczyć minimum 2  plansze z 

wizualizacjami autorskiego projektu wraz z opisem koncepcji oraz opisem 

pracowni/projektanta. Plansze muszą spełniać wymogi techniczne opisane w punktach 

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

 

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 9-15. Na żądanie 

składający otrzyma pokwitowanie złożenia pracy. Prace można również przesyłać drogą 

elektroniczną za pośrednictwem portalu transferu danych www.wetransfer.com na adres e-

mail: w-a@arg.gdynia.pl. 

 

3. Materiały nadsyłane na Konkurs nie będą zwracane. 

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

a) Nawiązanie w koncepcji projektu do założeń konkursu „Współczesny Salon Gdyński”, tj. 

stworzenia przestrzeni, która może być wielofunkcyjna, a więc mogącej 

przetransformować się szybko np. w sypialnię, jadalnię, czy salę kinową lub 

ukierunkowanej na reprezentacyjny salon z charakterem – wyjątkowe, kameralne 

miejsce spotkań. 

b) Charakter estetyczny bliski Gdyni – w tym nawiązujący do gdyńskiego modernizmu. 

c) Mile widziany opis projektu – jakie rozwiązania wykorzystano, co było inspiracją, dla kogo 

przeznaczony jest ten salon itp. 

d) Optymalność zaproponowanego rzutu (oceniana z punktu widzenia inwestora i 

użytkownika). 

5. Prace nadsyłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: 

a) Na pracę konkursową oraz późniejszą wystawę powinny zostać przygotowane dwie 

plansze w rozmiarze 60 cm x 60 cm, w rozdzielczości minimum 200 dpi, zapisane w 

dwóch plikach w formacie tif, bez warstw, bez dodatkowych kanałów, przestrzeń barw: 

CMYK. 

b) Przygotowanie graficzne prezentacji – plansz (wizualizacje z opisami) – powinno 

uwzględniać założenia przesłanego przez Organizatora projektu tzw. layoutu graficznego. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:w-a@arg.gdynia.pl


c) Layout graficzny dla opracowania graficznego plansz zostanie przesłany do uczestników 

Konkursu po otrzymaniu zgłoszenia – deklaracji udziału w wystawie. 

d) Oddzielnie należy dostarczyć opis projektu oraz pracowni/projektanta w formacie pliku 

*.rtf, *.doc – łącznie do 1200 znaków (ze spacjami) na każdy z opisów – 

pracowni/projektanta oraz idei, koncepcji nadesłanego projektu. 

§4. 

 

Wystawa prac 

 
Prace spełniające kryteria Konkursu zostaną zaprezentowane w wystawie pokonkursowej w trakcie VI 
Weekendu Architektury w Gdyni, który odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2016 r. (zarówno prace 
laureatów, jak i prace które otrzymają wyróżnienia). Autorom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
ekspozycji prac. Liczba wystawianych prac lub liczba eksponowanych plansz może zostać ograniczona 
przez Organizatora bez uprzedzenia. 

 

§5. 

 

Prawa autorskie 

 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanego 

projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi na upublicznienie nadesłanego 

projektu oraz imienia i nazwiska (względnie pseudonimu artystycznego) Uczestnika na 

stronie internetowej Organizatora oraz w dowolnej przestrzeni wystawienniczej, w mediach, 

w materiałach drukowanych i cyfrowych. Zezwolenie ma charakter nieodwołalny i nie jest 

ograniczone terminem oraz może być wykorzystywane wielokrotnie. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że w wypadku zwycięstwa w Konkursie, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, przeniesie na Organizatora wszelkie przenoszalne prawa 

autorskie do projektu, na wszystkich polach eksploatacji (na podstawie odrębnego 

oświadczenia), zachowując sobie prawo do wykorzystania wizerunku nagrodzonej pracy 

(wizualizacji, opisów itp.) w celach promocyjnych i informacyjnych. 

§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. Link do zakładki znajduje się również na stronie 

www.weekendarchitektury.pl. Deklarując chęć uczestnictwa w Konkursie Uczestnik jest 

zobowiązany dostarczyć kartę zgłoszeniową osobiście do siedziby Organizatora bądź przesłać 

jej skan na e-mail: w-a@arg.gdynia.pl do dnia 31.07.2016 r. Karta musi zostać złożona w 

oryginale (nie w formie cyfrowej, chyba że uczestnik dysponuje podpisem elektronicznym) do 

dnia 18.08.2016 r. 

2. Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego w karcie 

zgłoszeniowej: 

http://www.arg.gdynia.pl/
http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html
http://www.weekendarchitektury.pl/
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Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich nadesłanych projektów przesłanych 

na konkurs „Współczesny Salon Gdyński”, organizowany przez Agencję Rozwoju Gdyni 

sp. z o. o., że zgłoszony przeze mnie projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich i 

wyrażam zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu „Współczesny 

Salon Gdyński”. 

 

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.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 

 
3. 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: 

 

- I miejsce: 

 

- Bon o wartości 1500 zł do jednego ze sklepów on-line z wyposażeniem wnętrz 

 

- II miejsce: 

 

- Rejs promem do Szwecji dla 2 osób w kabinie z oknem (do wykorzystania do końca roku) 

 

- III miejsce: 

 

- Voucher SPA o wartości 300 zł do Instytutu Genesis w Hotelu Nadmorskim w Gdyni 

 

2. Jury może także przyznać wyróżnienia. Wyróżnieni otrzymają dyplom oraz pamiątki Szlaku 

Modernizmu Gdyni. 

3. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na 

stronach internetowych Organizatorów oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie w 

trakcie VI Weekendu Architektury. 

4. Zwycięzcy Konkursu i wyróżnieni zostaną powiadomienie telefonicznie i mailowo. Lista 

zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Organizatorów. 

5. Lista nagród może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje na swoich stronach 

internetowych. 

§8. 

 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Organizatorzy Konkursu nie biorą 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 

Agencji Rozwoju Gdyni oraz w biurze Agencji Rozwoju Gdyni. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie Jury ani ich 

krewni lub powinowaci do 3 stopnia. 

 


