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I. Postanowienia Ogólne
1.
2.
3.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja mBanku z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18.
Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

II. Przedmiot Konkursu
1.
2.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu statuetki „STEFCIO” na cześć wybitnego polskiego matematyka Stefana Banacha. Statuetka będzie
symboliczną nagrodą dla laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z matematyki.
Projekt statuetki powinien:
1) być dziełem wykonanym samodzielnie i oryginalnym,
2) nawiązywać nie do samej postaci Stefana Banacha, ale do jego osiągnięć i pozycji w nauce,
3) posiadać miejsce (przestrzeń) na dane laureatów konkursu na pracę magisterską/licencjacką z matematyki,
4) być łatwy do powielenia.

III. Uczestnicy Konkursu
1.
2.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci polskich artystycznych uczelni wyższych, w tym np. studenci kierunków rzeźby, wzornictwa, projektowania
itp., zwanych dalej łącznie „Uczestnikami”.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko 1 Projekt.

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

Aby zostać zakwalifikowanym do Konkursu, Uczestnik powinien złożyć:
1) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Konkursu (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierający dane autora Projektu oraz opis Projektu. Opis Projektu powinien zawierać:
a) wymiary, kolorystykę, materiały, z których Projekt mógłby zostać zrealizowany oraz technikę/technologię wykonania,
b) szacowany koszt wykonania jednej statuetki.
2) Wizualizację Projektu statuetki, która może być przygotowana w dowolnym programie graficznym. Wizualizacja powinna zawierać co najmniej takie parametry jak: kolorystyka, wymiary i użyte materiały i powinna być zapisana w formacie PDF lub JPG, w jakości minimum 300dpi;
3) Model statuetki, odpowiednio zabezpieczony i przesłany na adres Organizatora na koszt Uczestnika.

V. Termin i miejsce nadsyłania dokumentacji konkursowej
1.
2.
3.
3.
4.

Dokumenty konkursowe, o których mowa w części IV. Regulaminu, ust. 1, punkty 1) i 2) należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 sierpnia
2016 r. na adres fundacja@mbank.pl. Wiadomość powinna być zatytułowana „Statuetka STEFCIO”.
Model statuetki, o którym mowa w części IV Regulaminu, ust. 1, pkt. 3) należy odpowiednio zabezpieczyć i przesłać na adres Organizatora: Fundacja mBanku,
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia prac nadesłanych pocztą. Uszkodzone prace nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
Dokumentacja konkursowa oraz model statuetki niedostarczone w terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  
Projekty oraz modele statuetki nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

VI. Zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu
1.
2.

3.
4.

Zwycięski Projekt wybierze Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przed przystąpieniem do oceny Projektów członkowie Komisji Konkursowej
podpisują deklarację bezstronności.
Prace konkursowe, które spełnią warunki formalne uczestnictwa w Konkursie wskazane w części IV. i V. Regulaminu będą oceniane według następujących
kryteriów:
1) wartości artystycznych i estetycznych,
2) możliwości technologicznych wykonania Projektu oraz
3) spełnienia warunków opisanych w części II. Regulaminu.
Komisja Konkursowa wybierze zwycięski Projekt do 15 września 2016 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mFundacja.pl.
Zwycięzca Konkursu zostanie także poinformowany o wynikach drogą mailową.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

VII. Nagroda i przeniesienie praw autorskich i majątkowych
1.
2.
3.

4.

Autor najlepszego Projektu otrzyma jednorazową nagrodę pieniężna w wysokości 5 000 zł.
Kwota nagrody jest kwotą brutto oraz podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zwycięzca podpisze niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu umowę na dostarczenie Organizatorowi matrycy/formy umożliwiającej powielanie statuetki
wraz z przeniesieniem na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego Projektu statuetki oraz prawa własności modelu statuetki
dostarczonego w ramach Konkursu.
Nagroda zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust.3.
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VIII. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Projektu, bądź naruszenia praw autorskich
i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem Projektu i złożeniem dokumentacji konkursowej.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia i organizacji
Konkursu oraz ogłoszenia werdyktu i przyznania nagrody (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)
Imię i nazwisko Zwycięzcy, informacje o Zwycięzcy oraz o zwycięskim Projekcie mogą być umieszczane w materiałach promocyjnych Organizatora oraz
na stronie www.mFundacja.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, gdy poziom artystyczny zgłoszonych Projektów nie spełni wymagań Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w okresie jego obowiązywania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie konkursu
uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.mFundacja.pl. W przypadku, gdy uczestnicy Konkursu nie zgodzą się ze zmianami
Regulaminu, mają prawo wycofać zgłoszenie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Harmonogram konkursu:
9 czerwca 2016 – ogłoszenie konkursu;
Do 30 sierpnia 2016 r – nabór zgłoszeń;
Do 15 września – wybór zwycięskiej pracy i ogłoszenie wyników

mFundacja.pl

Biuro konkursu:
Fundacja mBanku
u. Senatorska 18
00-950 Warszawa
tel. 22 438 23 18
e-mail: fundacja@mbank.pl

Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
KRS: 0000087634; REGON: 010691166; NIP: 525-15-76-935; konto: mBank S.A., OK/Warszawa 84 11401010 0000 293807 00 1001
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