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REGULAMIN KONKURSU 

NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDYNKU-HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ  

 

               

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

 1.  ORGANIZATOR KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu jest UNIMETAL RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-

540), przy ulicy Tuwima 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000508672, 

REGON: 123109871, NIP: 6282261630.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Kamil Saługa,  

tel. 796 674 474, e-mail: ksaluga@unimetalrecycling.pl 

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu podawane będą przez Organizatora konkursu na 

jego stronie internetowej www.unimetalrecycling.pl/konkurs 

4. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, lub pocztą elektroniczną do Organizatora 

konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adres e-mail podany w 

ppkt. 2.  

5. Organizator konkursu będzie sukcesywnie i niezwłocznie udzielał odpowiedzi na zapytania 

związane z Regulaminem konkursu. Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami na zapytania 

będą umieszczane na stronie internetowej podanej w ppkt. 3 

 2.  RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU  

1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej 

„Regulaminem konkursu”. Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu 

konkursu, zwłaszcza w następstwie pojawienia się wątpliwości dotyczących jego treści. 

 3.  TERMINY  

1.  Termin na składanie prac konkursowych upływa 29.06.2020 roku   

2.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 30.06.2020 roku 
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4.    MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe można złożyć osobiście, na adres e-mail podany w pkt. 1 ppkt. 2 lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 

podanym w pkt. 3 ppkt. 1 do godziny 1500, na adres podany w pkt. 1 ppkt. 1. 

2. Przesyłkę zawierającą pracę konkursową należy oznaczyć: „KONKURS NA PROJEKT 

BUDYNKU - HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ”.  

 

 

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU I BUDŻET 

  

1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej wizualizacji budynku – hali produkcyjno-

magazynowej, która powstanie w Trzebini w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. 

Tuwima na działce o numerze: 1704/239. Założenia dla hali są następujące: hala 

szerokości: 50m, długości: 100m, wysokości: 20m (bryła budynku). Budynek powinien być 

futurystyczny i ponadczasowy oraz przyciągający "oko". Załącznik nr 1 do Regulaminu 

konkursu zawiera mapkę na której powstanie obiekt. 

 

ROZDZIAŁ III  WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ  

UCZESTNICY KONKURSU 

  

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba oraz firma.   

2. Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie 

o akceptacji Regulaminu Konkursu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz 

oświadczenie, iż w przypadku przyznania wykonanej przez niego pracy konkursowej 

nagrody, przeniesie na Organizatora konkursu nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do 

Projektu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, zgodne ze wzorem zawartym 

w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.   

3. Uczestnik konkursu, który nie zawrze z Organizatorem konkursu umowy dot. przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do Projektu, jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi 

przyznanej mu nagrody, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a jego praca 

konkursowa zostanie mu zwrócona. 
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ROZDZIAŁ IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODA 

 

1. Jury konkursowe stanowi Zarząd Organizatora Konkursu. 

2. Do zadań Jury konkursowego należy w szczególności:  

a. ocena spełniania przez Uczestników konkursu oraz złożony Projekt wymagań 

określonych w Regulaminie konkursu,  

b. ocena prac konkursowych,  

c. wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, zgodnie  z  kryteriami  określonymi  

w  Regulaminie konkursu,  

d. powiadomienie Uczestników konkursu o jego wynikach 

3. Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą otrzyma 

nagrodę pieniężną w wysokości: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100).  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Jury 

konkursowego złożone prace nie spełnią oczekiwań oceny prac w stopniu pozwalającym 

na jej przyznanie.   

5. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu. 

6. Ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

konkursu. 

7. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, będą do odebrania za 

pokwitowaniem nie wcześniej niż  miesiąc po ogłoszeniu wyników konkursu.  

 

ROZDZIAŁ V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  
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3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników konkursu jest 

Organizator konkursu wskazany w Rozdziale I. 

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu objętego Regulaminem konkursu, w tym umożliwienia jego 

Uczestnikom wzięcia w nim udziału oraz w celu ogłoszenia jego wyników.  

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 lit. a. RODO). W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. f 

RODO) 

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Organizator konkursu.  

7. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji 

celu określonego w pkt. 4.  

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) ograniczenia przetwarzania danych,  

c) wniesienia sprzeciwu,  

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu lub 

cofniecie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

11. Organizator będzie zbierał od Uczestników konkursu następujące dane:  

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania i poczty elektronicznej,   

12. Organizator konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator konkursu wdrożył odpowiednie środki, 

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 
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wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prace konkursowe nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub 

fragmentem jakichkolwiek innej pracy, nie mogą naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. 

2. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy     

konkursowej.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

a. Szczegółowe elementy stawiane Projektowi i  wymagania techniczne dot. Budynku 

– Zał. nr 1  

b. Oświadczenie dot. akceptacji Regulaminu konkursu i zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych– Zał. nr 2 

c. Oświadczenie dot. praw autorskich – Zał. nr 3 
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Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY STAWIANE PROJEKTOWI - DOT. BUDYNKU 

działka nr 1704/239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimetalrecycling.pl/


 
 
 

 
              

 
www.UNIMETALRECYCLING.pl  

UNIMETAL  RECYCLING  SP. Z O.O. 
UL.TUWIMA 21; 32-540 TRZEBINIA 
REGON: 123109871;    NIP: 6282261630;   KRS: 0000508672 

WWW.UNIMETALRECYCLING.PL; tel. +48 796 674 474 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu 

…………………………………….                                  ………………………., dnia …………….. 

 

zam. …………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE DOT. AKCEPTACJI REGULAMINU I  

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany …………………………………, oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu na 

opracowanie projektu budynku - hali produkcyjno magazynowej, organizowanego przez 

UNIMETAL RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), przy ulicy Tuwima 2 i 

zobowiązuję się stosować do jego warunków. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych 

osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu objętego Regulaminem 

konkursu, w tym umożliwienia mi wzięcia w nim udziału oraz w celu ogłoszenia jego 

wyników. 

 

…………………………… 

 

                                                                                           Zał. nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

…………………………………….                                  ………………………., dnia …………….. 

 

zam. …………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH 

1. Ja niżej podpisany ……………………. oświadczam, że przysługują mi wyłączne oraz niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do projektu budynku - hali produkcyjno 
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magazynowej, składanego w ramach konkursu organizowanego przez Organizatora konkursu, 

tj. UNIMETAL RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia z Organizatorem konkursu, w przypadku otrzymania nagrody za 

najlepszą pracę konkursową, umowy przeniesienia na niego nieodpłatnie autorskich praw 

majątkowych do tego Projektu, na następujących polach eksploatacji:  

a) prawa do opracowania Projektu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji.  

b) prawa do opracowania Projektu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w 

szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,  

c) prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na 

podstawie Projektu,  

d) prawa do utrwalania, zwielokrotniania Projektu dowolną techniką, wprowadzenia do 

obrotu i do pamięci komputera, a także do jego wystawiania i wyświetlania, 

udostępniania, publikowania części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w 

Internecie.   

3. Ponadto zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu prawo zezwolenia na wykonywanie 

praw zależnych (sporządzanie utworów zależnych), a także własność wszelkich egzemplarzy 

Projektu, które przekażę Organizatorowi konkursu.   

4. Oświadczam, że prawa autorskie do nagrodzonego Projektu w momencie ich przeniesienia na 

Organizatora nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich. Prawa te nie 

zostaną przeze mnie przeniesione na żaden inny podmiot. 

5. Zobowiązuję się do podpisania z Organizatorem umowy na przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do Projektu, nie później niż w ciągu ………… od dnia ogłoszenia wyników konkursu i 

przyznania mi nagrody. 

 

…………………………….. 
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