REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT MEBLA TAPICEROWANEGO PN. „USIĄDŹ WYGODNIE”

§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest firma: Complet Chmielewscy Spółka Jawna z siedzibą
w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo, NIP: 784-10-07-375.
§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych projektów użytkowych mebli
tapicerowanych.
2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu mebla, w dalszej części regulaminu
nazywanego projektem, spełniającego walory użyteczności oraz nowoczesnego designu.
Projekt mebla może dotyczyć sofy lub fotela lub zestawu składającego się z sofy i fotela.
Mile widziane będą również projekty mebli modułowych. Projekty muszą spełniać warunki
techniczne możliwe do zastosowania w produkcji przemysłowej.
3. Warunki techniczne projektu:
3.1 w I etapie konkursu należy złożyć szkice projektowe wraz z wymiarowaniem
zewnętrznym, opis konstrukcji wraz ze szkicami newralgicznych miejsc (np.
związane z modułami lub elementami ruchomymi)
3.2 w II etapie konkursu, do którego zostaną dopuszczone wybrane prace
konkursowe, należy złożyć szczegółowe rysunki projektowe uwzględniające:
- modelowanie 3D
- rendering
- dokumentację potrzebną do wykonania modeli produkcyjnych
- oraz planszę graficzną w formacie 100 x 70 (układ pionowy) zapisaną w pliku
PDF w rozdzielczości 300 dpi
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter zamknięty. Konkurs jest adresowany do
studentów i absolwentów uczelni wyższych kształcących się na kierunkach związanych
z projektowaniem mebli, wzornictwem przemysłowym i kierunkach pokrewnych.
Do konkursu przystąpić może każda osoba fizyczna, która:

1.1 dostarczy podpisaną kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie, która jest
potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu i stanowi
jednocześnie akceptację jego zapisów, a także jest zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (załączniki nr 1 i 2).
1.2 złoży pisemne oświadczenie, iż w przypadku wyboru jej pracy, wyraża zgodę
na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całości praw
majątkowych do zgłoszonego projektu, wraz z oświadczeniem
stwierdzającym, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności
nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (załącznik nr 3).
2. Prace muszą być zgłaszane indywidualnie.
3. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę więcej niż 1 projekt.
5. Prace należy przesłać: drogą e-mailową na adres konkurs@complet.com.pl lub za
pośrednictwem poczty na adres Complet Chmielewscy Spółka Jawna, Myślęcin 4a,
62-260 Łubowo.
6. Praca konkursowa przesłana pocztą winna znajdować się w kopercie z napisem:
„Konkurs na projekt mebla tapicerowanego pn. Usiądź wygodnie” wraz z formularzem
zgłoszenia oraz oświadczeniami. Praca konkursowa musi zostać zapisana na nośniku
cyfrowym
7. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania.

§4
ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac
konkursowych.
2. Termin I etapu konkursu, czyli zgłaszania prac upływa w dniu 15 maja 2020 r. o godz.
16.00. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje termin wpływu oferty.
3. Komisja Konkursowa w terminie do 10 dni roboczych wybierze projekty, które
zakwalifikuje do II etapu. W II etapie konkursu komisja może prosić o dokonanie drobnych
modyfikacji pod względem użyteczności nadesłanych projektów.
4. Termin zakończenia konkursu winien nastąpić do dnia 15 czerwca 2010 r.
5. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników rozstrzygnięcia przez
Komisję Konkursową.
6. Organizator przewidział dla autorów zwycięskich prac następujące nagrody pieniężne:

6.1 Dla autora projektu sklasyfikowanego na 1. miejscu nagroda w kwocie 4 000
zł. brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) wraz z gwarancją
przygotowania prototypu i wdrożenia projektu do kolekcji
6.2 Dla autora projektu sklasyfikowanego na 2. miejscu nagroda w kwocie 2 000
zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
6.3 Dla autora projektu sklasyfikowanego na 3. miejscu nagroda w kwocie 1 000
zł. brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
7. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną.
8. Nagrody, o których mowa w pkt. 6 podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30
ust. 1 pkt. 2 Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Niniejszy zapis stanowi, iż organizator konkursu
będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku zryczałtowanego
w wysokości 10 % do Urzędu Skarbowego. Pobranie podatku nastąpi przed wydaniem
nagrody pieniężnej (zostanie umniejszona wartość nagrody).
9. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy
żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniać kryteriów i oczekiwań organizatora lub
przyznać mniej niż trzy nagrody, o których mowa w pkt.6. Organizator może również
przyznać więcej niż trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace ex aequo na tym samym
miejscu.
10. Organizator konkursu zakłada możliwość podjęcia stałej współpracy z autorami
zwycięskich projektów na zasadach oddzielnych, nie ujętych w niniejszym regulaminie.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany terminów,
zmiany składu Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak
i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie,
w związku z uczestnictwem w konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Kontakt w sprawach konkursu: konkurs@complet.com.pl Complet Chmielewscy Spółka
Jawna, Myślęcin 4a, 62-260 Łubowo, tel. +48 606 763 972.

