
REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI NA START” 2016 

 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu „Młodzi na start”, zwanego dalej Konkursem, jest Burda 

Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000257211; NIP 101-00-01-332, kapitał zakładowy Spółki 2.000.000,00 zł., zwana 

dalej Organizatorem. 

2. Mecenasem Konkursu jest Centrum Designu Gdynia z siedzibą w Pomorskim Parku 

Naukowo –Technologicznym / Gdyńskie Centrum Innowacji w Gdyni (81-451) Al. 

Zwycięstwa 98/96, zwany dalej Mecenasem Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą 

„Młodzi na start”. 

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.01.2016 i trwać będzie do 20.05.2016 r. 

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, 

zwanym dalej Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  

mlodzinastart.elledeco.pl. 

 

§ 2 CEL I TEMAT KONKURSU 

 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów, przygotowanych w oparciu o 

temat Konkursu i promocję  młodych designerów.  

2. Temat Konkursu: „MINIMALIZM”. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 3  UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, 

osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub 

nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób - pod warunkiem, że działają na 

rynku nie dłużej niż 5 lat oraz spełnią wszystkie postanowienia i warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Mecenasa Konkursu  

oraz krewni pracowników Organizatora i Mecenasa Konkursu w linii prostej i bocznej 

oraz ich małżonkowie. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego 

uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w 

stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego on line (Część A) dostępnego na 

stronie www.mlodzinastart.elledeco.pl, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu, 

http://www.mlodzinastart.elledeco.pl/


Zabrania się  podpisywania pracy konkursowej imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub 

oznakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu. 

b. Przesłanie pracy konkursowej zgodnie z § 5 na adres: Burda Media Polska Sp. z o.o., 

ul Marynarska 15, 02-674 Warszawa do dnia 20.05.2016 r.   

Do pracy należy dołączyć: 

- Formularz zgłoszenia projektu (Część B), stanowiący załącznik do niniejszego 

Regulaminu 

- Podpisane OŚWIADCZENIE o uregulowanej sytuacji prawnej projektu dostępne 

na stronie www.mlodzinastart.elledeco.com.pl, stanowiące załącznik do 

niniejszego Regulaminu   

 

c. Wyrażenie zgody na przedstawienie pracy konkursowej we wszystkich materiałach 

promujących Konkurs na wszystkich polach eksploatacji określonych niniejszym 

Regulaminem. 

d. Udzielenie Organizatorowi nieodpłatnie zgody na korzystanie przez Organizatora z 

nadesłanych przez Uczestnika materiałów na zasadach wskazanych w § 10 

Regulaminu; 

2. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace konkursowe, które nie brały udziału 

w jakichkolwiek innych konkursach. 

 

§ 5  WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACĘ KONKURSOWĄ: 

 

1. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na wykonaniu dowolnej pracy 

konkursowej w oparciu o zadany temat: „MINIMALIZM”  

2. Do konkursu muszą zostać zgłoszone gotowe projekty lub prototypy wykonane w 

skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych, z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie z wymogami wiedzy technicznej oraz nie ulegające zniszczeniom 

w toku normalnego ich użytkowania.  

3. Praca konkursowa musi spełniać podstawowe warunki techniczne. W przypadku gdy, 

nie będzie ich spełniała, Organizator ma prawo nie dopuścić pracy konkursowej do 

Konkursu.  

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech 

lat i które nie brały udziału w innych konkursach.   

5. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe. 

6. Praca konkursowa oceniana będzie pod względem: 

- prawidłowej interpretacji tematu, 

- estetyki, jakości wykonanej pracy, 

- spójność funkcji i formy. 

 

§ 6   KAPITUŁA KONKURSU 

 

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą eksperci z dziedziny wzornictwa 

przemysłowego.  

2. Szczegółowy skład Kapituły Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: 

mlodzinastart.elledeco.pl  

3. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody głównej w sytuacji, 

gdy przesłane prace konkursowe nie będą spełniały warunków określonych w § 5  pkt. 

1 - 4. 

4. Decyzje Kapituły Konkursu są wiążące i ostateczne, z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi 

http://www.mlodzinastart.elledeco.com.pl/


Konkursu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu 

powszechnego. 

5. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nie podawania uzasadnienia swych 

werdyktów. 

 

§ 7     TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

 

1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres „Młodzi na Start” Redakcja ELLE 

Decoration, Burda Media Polska sp. z o.o. ul: Marynarska 15; 02-674 Warszawa. 

2. Wymogi dotyczące zgłoszenia to przesłanie: 

 Pracy konkursowej w formie docelowego projektu bądź prototypu wykonanego w 

skali 1:1, wykonanego z docelowych materiałów zgodnie z § 5 pkt 1 i 2.   

 Wydrukowanego i wypełnionego formularza zgłoszenia projektu (część B). 

 Wydrukowanego i podpisanego OŚWIADCZENIA o uregulowanej sytuacji prawnej 

projektu  

3. Termin nadsyłania prac to 20.05.2016 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).  

Zgłoszenia dokonane po terminie, dokonane przez uczestników nie spełniających 

wymogów określonych w Regulaminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków 

określonych w Regulaminie w § 4 i/lub 5, w szczególności nie zawierające 

prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń wymaganych przez 

Organizatora oraz danych lub nie zawierające wymaganej dokumentacji zostaną przez 

Organizatora odrzucone.  

 

§ 8  PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Kapituła Konkursu do dnia 15.06.2016 r. oceni prace według kryteriów wskazanych w 

§ 5 pkt. 6, wyłoni Laureata nagrody głównej i zakwalifikuje wybrane prace 

konkursowe do wystawy pokonkursowej. 

2. O wyborze Kapituły Konkursu zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni 

mailowo i/lub telefonicznie. 

3. Kapituła Konkursu dokona oceny prac na podstawie nadesłanych zgłoszeń i 

załączonych materiałów opisowych. Na  tej podstawie przyzna wyróżnienia i nagrodę 

główną. 

4. Laureat głównej nagrody otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł (dziesięć 

tysięcy zł). 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych 

przez patronów lub sponsorów Konkursu. 

6. W przypadku, gdy nagroda przyznana zostanie za pracę konkursową przygotowaną w 

ramach nieformalnej grupy projektowej, wówczas nagroda pieniężna w wysokości 

wskazanej w pkt. 4 powyżej, podzielona zostanie pomiędzy wszystkich członków tej 

grupy w równej wysokości. 

7. Laureaci i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu mają prawo do wykorzystywania 

informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych. 

8. Nagrodzone prace, wraz z wizerunkami Laureatów i wyróżnionych Uczestników 

Konkursu  mogą znaleźć się w: 

 publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych informujących 

i/lub promujących Konkurs, 

 publikacjach i na stronach internetowych Organizatora informujących i/lub 

promujących Konkurs informujących i/lub promujących Konkurs,  

 publikacjach i na stronach internetowych patronów Konkursu oraz partnerów 



Konkursu jak również Mecenasa Konkursu - informujących i/lub promujących 

Konkurs. 

9. Uczestnicy wyróżnieni w Konkursie i laureaci zobowiązują się bezpłatnie udostępniać 

Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele) do czasowych 

ekspozycji podczas wystaw pokonkursowych w terminach, o których poinformuje 

Organizator.  

10. Organizator po wystawie nie odsyła prac konkursowych (modeli), można je odbierać 

osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora, 

maksymalnie do 30 dni po zakończeniu wystawy pokonkursowej.  

 

§ 9  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Wyniki Konkursu publicznie ogłoszone zostaną podczas ceremonii wręczania nagród. 

Dokładny termin oraz miejsce ceremonii  zostaną opublikowane 15.06.2016r. na 

stronie internetowej mlodzinastart.elledeco.com.pl.   

2. Lista wyróżnionych osób zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, zostanie 

opublikowana do dnia 15.06.2016 r. na stronie internetowej 

www.mlodzinastart.elledeco.com.pl.   

3. Obrady Kapituły Konkursu są niejawne. 

4. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani 

rzeczowy. 

5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby 

trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. 

6. Organizator skontaktuje się z laureatem nagrody głównej oraz wyróżnionymi 

uczestnikami konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody oraz  

informując o szczegółach, w tym terminach wystaw pokonkursowych. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Lureata Konkursu wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PRACY KONKURSOWEJ 

 

1. Uczestnik (lub grupa uczestników zgłaszająca pracę do Konkursu) oświadcza, że:  

a) jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu do niej wszystkie 

autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz może swobodnie dysponować zgłaszaną do 

Konkursu pracą konkursową; 

b) praca konkursowa nie jest niezgodna z przepisami prawa, nie stanowi utworu 

zależnego, ani też plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub 

obowiązujących przepisów prawa; 

c) autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są w żaden sposób obciążone 

prawami osób  trzecich, a także, że dla eksploatacji obiektu w jakimkolwiek zakresie nie 

jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

2. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne pracy 

konkursowej oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń 

powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczenia, o którym mowa w 

ustępie poprzedzającym. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega 

dyskwalifikacji z Konkursu. 

3. Prace konkursowe naruszające przepisy prawa lub prawa osób trzecich zostaną 

wykluczone z udziału w Konkursie, zaś uczestnik konkursu, który ją przesłał podlega 

dyskwalifikacji z Konkursu. 

4. Uczestnik  Konkursu bezpłatnie użyczy obiektu Organizatorowi do korzystania w 



trakcie trwania Konkursu a także wystaw pokonkursowych. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego 

do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu 

przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na 

polach eksploatacji i w zakresie wskazanych niniejszym Regulaminem, poddawana 

stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, 

adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, 

ortograficznych i językowych, itp. 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku 

oraz imienia i nazwiska jako autora przesłanej pracy konkursowej na polach eksploatacji 

określonych w niniejszym § 10, w szczególności w celu promocji Konkursu. 

 

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie 

pisemnej najpóźniej w terminie  30 dni od dnia publikacji na stronie internetowej  

mlodzinastart.elledeco.com.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Młodzi na 

Start Redakcja ELLE Decoration, Burda Media Polska sp. z o.o. ul: Marynarska 15; 02-

674 Warszawa. 

2. Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak 

również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą 

rozpatrywane. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") 

powołaną przez Organizatora. 

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany 

przez uczestnika. 

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a 

uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu 

powszechnego. 

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu obiekty (prace konkursowe).   

2. Organizator na własny koszt zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych do 

celów ekspozycyjnych prac konkursowych do wysokości ich wartości odtworzeniowej 

na czas trwania wystawy pokonkursowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie 

nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych 

z podanymi w formularzu rejestracyjnym.  

4. Zgodność z podanymi przy rejestracji danymi osobowymi stanowi warunek 

otrzymania nagrody. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 



ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w 

związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zm.). 

Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu 

powiązanych celu realizacji udziału uczestnika w Konkursie i jego prawidłowego 

przeprowadzenia, w tym nagrodzenia laureatów Konkursu i identyfikacji pracy 

uczestnika. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem tej zgody 

Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania i usuwania. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. 

6. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł (brutto), może być 

realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu uzyskania nagrody w wysokości 10% wartości tej nagrody. 

Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego 

podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody. Kwota należnego podatku 

zostanie zapłacona przez laureata poprzez jej potrącenie przez Organizatora z kwotą 

przyznanej nagrody. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, laureat zostanie 

poinformowany przez Organizatora o sposobie zapłaty tego podatku. 
7. Z zastrzeżeniem § 12 pkt 9, wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy 

Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 

niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 

automatycznie zdyskwalifikowane, zgodnie z decyzją Organizatora. 

8. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane, zgodnie z decyzją Organizatora. 

9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych właściwych dla należytego przeprowadzenia Konkursu ustaw. 

 


