REGULAMIN
KONKURSU
„Wykonanie wizualizacji pomieszczeń w nowo budowanych
kamienicach mieszkalnych z galerią handlową w Głogowie
przy ul. Długiej”
I.

ORGANIZATOR
PELLENE DEVELOPMENT 1 sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy współudziale
Głogowskiej Fundacji Akademickiej w Głogowie

II.

ADRESAT KONKURSU
studenci kierunku „Grafika i Automatyka i Robotyka specjalność – wizualizacja
procesów przemysłowych”

III.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie wizualizacji pomieszczeń w nowo
budowanych kamienicach mieszkalnych z galerią handlową w Głogowie przy
ul. Długiej dla firmy PELLENE DEVELOPMENT 1 sp. z o.o. z siedzibą w
Głogowie.

IV.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają wypełniony wniosek o
dopuszczenie do udziału w konkursie według załącznika nr 1 wraz z
opracowaniem projektowym przygotowanym według zasad opisanych poniżej w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2011 r. w siedzibie Głogowskiej
Fundacji Akademickiej w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 4 lub przesyłając je za
pośrednictwem poczty.
2. Wnioski powinny być przygotowane w formie pisemnej, z podaniem nazwy
uczelni oraz kierunku studiów oraz zawierać oświadczenia uczestnika o
zobowiązaniu do przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszelkich polach
eksploatacji - stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych; oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie na potrzeby Konkursu sporządzone według wzorów w załącznikach do
regulaminu;
3. Wnioski powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty przedkładane
przez uczestników na potwierdzenie spełniania warunków mogą być składane w
oryginale lub w poświadczonej przez uczestnika kopii. Wniosek wraz z
załącznikami powinien być trwale spięty (aby uniknąć możliwości wysunięcia się
dokumentu), strony wniosku powinny być kolejno ponumerowane.
4. Do wniosku należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD w zapisie
cyfrowym w rozdzielczości minimum 300dpi w rozszerzeniu TIFF, JPG.
Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.
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V.

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na tablicy
ogłoszeń w Głogowskiej Fundacji Akademickiej przy ul. Piotra Skargi 4 w Głogowie
po upływie 30 dni od dnia przeprowadzenia konkursu (t. j. od upływu terminu
składania prac) oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Głogowskiej
Fundacji Akademickiej.

VI.

NAGRODY
1. Ustala się następujące nagrody pieniężne:
A) I miejsce - 1.500,00 złotych oraz staż w firmie PELLENE DEVELOPMENT 1
sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie,
B) II miejsce – 1.000,00 złotych
C) III miejsce – 500,00 złotych
2. W przypadku gdy Jury nie przyzna pierwszej nagrody, zastrzega sobie prawo do
dokonania innego podziału sumy przeznaczonej na nagrodę.
3. Nagrody zostaną uczestnikowi przekazane w dniu podpisania umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów nie później niż w
terminie 10 dni od daty poinformowania uczestników postępowania o
rozstrzygnięciu konkursu.
4. O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi uczestników postępowania w
terminie 30 dni od upływu terminu składania prac. Zwycięzcę konkursu
organizator zaprosi do podpisania umowy, wskazując termin, w którym podpisanie
nastąpi w siedzibie organizatora. Dodatkowo organizator zamieści informacje o
rozstrzygnięciu konkursu na swojej stronie internetowej.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Nadesłanie wniosku wraz z opracowaniem projektowym jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Prace konkursowe (wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz
opracowanie projektowe), które nie będą spełniały warunków opisanych w pkt. IV
niniejszego regulaminu, nie będą dopuszczone do konkursu.
3. Własność nagrodzonych prac przechodzi na organizatora konkursu.
4. Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji organizatora.
Uczestnicy konkursu mogą odebrać swoje prace w terminie 30 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie Głogowskiej Fundacji Akademickiej. Za
prace nieodebrane w terminie organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności.
5. Do postępowania konkursowego maja zastosowanie przepisy Działu II, Tytułu IV,
Księgi pierwszej kodeksu cywilnego oraz art. 919 – 921 kc.

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1- Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z zobowiązaniem do
zawarcia umowy o przeniesieniu autorskich praw Załączniki są do pobrania w biurze
organizatora. Wszelkie informacje i kontakt dotyczący konkursu:
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Marta Woźniak
e-mail: biuro@pellene.pl
www.mieszkaniaglogow.pl
Telefon 722 32 32 32 , 76 85288 22
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