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§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie PORTA BY ME 4 DOORS, zwanym dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54, 84-329
Bolszewo (KRS 0000504087), zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Konkurs ma charakter międzynarodowy.
6. Konkurs jest prowadzony w terminie od 14.10.2016 r. do 15.01.2018 r.

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór oryginalnych, ciekawych pod względem estetycznym i funkcjonalnym projektów rozwiązań w przestrzeni NA, PRZY, OBOK drzwi, jako interpretacji hasła–tematu tegorocznej edycji
Konkursu PORTA BY ME – 4 DOORS. Temat Konkursu jest rozwinięciem idei projektowania dla indywidu-
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alnego odbiorcy zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami. W edycji 2017 temat Konkursu powinien być
przez Uczestników rozpatrywany w kontekście uzupełniania lub rozwijania funkcjonalności drzwi poprzez
rozwiązania / przedmioty znajdujące się w ich bezpośrednim otoczeniu, organizowania/porządkowania lub
ozdabiania tego otoczenia.
2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu 2 przedmiotów, funkcjonujących w przestrzeni NA, PRZY,
OBOK drzwi, z zastrzeżeniem że każdy z nich musi być projektowany z myślą o innej kolekcji drzwi PORTA. Do
wyboru są 4 kolekcje: Porta VECTOR Premium – model E, kolor biały; Porta RESIST– model 7.1, kolor Dąb Brązowy; Porta BALANCE – model A0, kolor Wenge White; GRANIT – drzwi wejściowe płaskie kolor Beton Ciemny.
Pliki 3D do pobrania pod adresami:
Porta VECTOR – model E, kolor biały
https://www.porta.com.pl/produkt/id/5017/drzwi-wewnetrzne/porta-vector%20premium
Porta RESIST– model 7.1, kolor Dąb Brązowy
https://www.porta.com.pl/produkt/id/11819/drzwi-wewnetrzne/porta-resist
Porta BALANCE – model A0, kolor Wenge White
https://www.porta.com.pl/produkt/id/6651/drzwi-wewnetrzne/porta-balance
GRANIT – drzwi wejściowe płaskie kolor Beton Ciemny
https://www.porta.com.pl/produkt/id/7733/drzwi-wejsciowe-do-mieszkania/granit
lub pod adresem: https://www.porta.com.pl/pliki-cad
3. Celem Konkursu jest promocja wzornictwa otwartego na użytkownika oraz upowszechnianie osiągnięć projektowych młodego pokolenia artystów, projektantów i designerów.

§3

UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest studentem uczelni wyższej publicznej i niepublicznej, o profilu technicznym lub artystycznym
lub ukończyła tę uczelnię w okresie nie dłuższym niż rok.
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek władz ani pracownik Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli).
3. Uczestnicy mogą zgłosić projekt grupowo. Obowiązkowo każdy z członków grupy projektowej musi zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym.
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§4

PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY
1. Przebieg Konkursu:
3.10.2017 – 15.01.2018
Deklaracja uczestnictwa z możliwością otrzymywania newslettera z bieżącymi informacjami na temat konkursu.
14.11.2017 – 15.01.2018
Rejestracja Uczestników/zgłaszanie projektów w formularzu rejestracyjnym.
20.02.2018
Przegląd przez Jury otrzymanych zgłoszeń oraz ocena przez Jury zakwalifikowanych do konkursu prac, wyłonienie laureatów i przyznanie 1., 2. i 3. miejsca. Ponadto Jury spośród nadesłanych prac wybierze najciekawsze
projekty – wyróżnienia
21.02.2018
Wysłanie zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród i prezentację prac konkursowych.
05.03.2018
Ogłoszenie wyników na stronie portabyme.pl
05.03.2018
Gala wręczenia nagród podczas wydarzenia OKK! design w Warszawie, Mysia 3.
2. W przypadku przesłania wraz z formularzem zgłoszeniowym projektu niezgodnego z wymaganiami konkursowymi – regulamin §2 – Organizator ma prawo do niedopuszczenia projektu do Konkursu.

§5

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie zostały zrealizowane lub wdrożone do
produkcji. Projekty powinny być przygotowane zgodnie z podanymi w regulaminie warunkami.

2.

Przesłanie projektu poprzez formularz rejestracyjny jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją oraz potwierdzeniem udziału w Konkursie.

3.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dopełnienie w terminach określonych w § 4 Regulaminu następujących czynności:
a) rejestracja online, czyli wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.portabyme.pl. Wypełniony formularz musi być kompletny i posiadać wszelkie niezbędne informacje dotyczącego Uczestnika i zgłaszanego projektu:
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• imię i nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej,
•

nazwa projektu,

• oświadczenie, że zgłaszany projekt jest koncepcją, która nie została wdrożona do produkcji lub realizacji,
• oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zgłaszanego projektu,
• oświadczenie o akceptacji Regulaminu,
• zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora własnego wizerunku i danych osobowych, a także zdjęć, plansz i informacji o autorskim projekcie Uczestnika Konkursu, wraz z formularzem zgłoszeniowym;
b) pierwszy przedmiot konkursowy musi być zaprezentowany w czterech plikach cyfrowych:
•

pierwszy plik przedstawia przedmiot,

•

drugi przedstawia zastosowanie w użyciem wybranych drzwi z listy z §2 pkt.2.
Oba w wersji cyfrowej jako pliki: *.psd, *.tiff, *.pdf lub *.jpg o rozmiarze 9843x6890 pix lub na formacie
B1 (1000x700mm) zapisane w trybie CMYK, dające możliwość wydruku w rozdzielczości 300 dpi.

•

w trzecim należy załączyć pełny opis projektu, z zaznaczeniem ważnych aspektów, zgodnych z listą
kryteriów określoną w § 7 pkt 1; w pliku *.doc, *.docx, *.txt do 1200 znaków,

•

czwarty powinien zawierać skrócony opis projektu do 500 znaków w pliku *.doc, *.docx, *.txt. (do
wykorzystania w folderze pokonkursowym)

c)

drugi przedmiot konkursowy musi być zaprezentowany w czterech plikach cyfrowych:

•

pierwszy plik przedstawia przedmiot,

•

drugi przedstawia zastosowanie w użyciem wybranych drzwi z listy z §2 pkt.2.
Oba w wersji cyfrowej jako pliki: *.psd, *.tiff, *.pdf lub *.jpg o rozmiarze 9843x6890 pix lub na formacie
B1 (1000x700mm) zapisane w trybie CMYK, dające możliwość wydruku w rozdzielczości 300 dpi.

•

W trzecim należy załączyć pełny opis projektu, z zaznaczeniem ważnych aspektów, zgodnych z listą
kryteriów określoną w § 7 pkt 1; w pliku *.doc, *.docx, *.txt do 1200 znaków,

•

czwarty powinien zawierać skrócony opis projektu do 500 znaków w pliku *.doc, *.docx, *.txt. (do
wykorzystania w folderze pokonkursowym)

d) załączenie zdjęcia autora pracy konkursowej w formacie: *.tiff lub *.jpg w rozmiarze nie mniejszym niż 1500x1500 pikseli
4.

Każdy Uczestnik w momencie rejestracji online otrzyma numer identyfikacyjny: PORTABYME4DOORS_PIECIOZNAKOWYNUMER dla zgłoszonego projektu.

5.

Każdy z przygotowanych projektów przez Uczestnika musi spełniać inną funkcjonalność.

6.

Każdy z dwóch przygotowanych przez Uczestnika projektów jest indywidualną pracą autora, która podlega oddzielnej ocenie przez Jury. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony za każdy przygotowany przez siebie projekt z osobna.

7.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania dowolnego zdjęcia przedstawiającego autora pracy konkursowej w celach promocji konkursu w mediach społecznościowych oraz innych narzędziach komunikacji
Organizatora wydarzenia (strona internetowa Organizatora, strona internetowa konkursu, blog PORTA oraz
informacje prasowe, których autorem jest Organizator). Uczestnik przesyłając zdjęcie, zgadza się również na
podpisanie fotografii jego imieniem i nazwiskiem przy publikacji zdjęcia w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
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8.

Prace projektowe przechodzą na własność Organizatora, zgodnie z zapisem w § 9 pkt 2.

§6

JURY KONKURSU
1. Jury Konkursu stanowi grupa osób powołanych przez Organizatora w składzie: reprezentanci instytucji wzornictwa przemysłowego, stowarzyszeń projektantów oraz architektów, wydawnictw o tematyce designu.
2. Jury Konkursu składa się z przewodniczącego, jurorów i sekretarza.
3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie. W wypadku niewyłonienia laureatów Konkursu, Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
4. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
5. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.
6. Obrady Jury odbędą się w wybranym terminie w okresie 15.01.2018 – 31.011.2018

§7

KRYTERIA OCENY
1.

2.

Projekty oceniane będą przez Jury według poniższych kryteriów:
•

oryginalność projektu,

•

interpretacja tematu,

•

funkcjonalność,

•

możliwość zrealizowania projektu, z uwzględnieniem zaproponowanych materiałów

•

innowacyjność,

•

estetyka,

•

sposób uzasadnienia projektu i jego opis.

Jury będzie przyznawało punktację za projekt narastająco od 0 do 10 punktów. O zwycięstwie w każdym etapie Konkursu zadecyduje suma punktów przyznana przez Jury. W wypadku, kiedy więcej projektów otrzyma
taką samą liczbę punktów o przyznaniu nagrody decyduje przewodniczący Jury.

s. 6 / 8
§8

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora, które otrzymują autorzy wybranych przez Jury prac konkursowych:
I miejsce – nagroda o wartości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości
1111 (jeden tysiąc sto jedenaście) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona
jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby
zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz
Uczestnika;
II miejsce – nagroda o wartości 3500 (trzy tysiące pięćset) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości
389 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby
zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz
Uczestnika;
III miejsce – nagroda o wartości 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości
167 (sto sześćdziesiąt siedem) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest
na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika.

Nagrody, w tym podatek, rozliczy i udokumentuje Organizator zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.
2. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych w konkursie projektów otrzymają dyplom PORTA BY ME 4 DOORS.
3. Projekty zwycięskie i wyróżnione w konkursie będą prezentowane:
a)

w folderze pokonkursowym (wersja językowa polsko-angielska),

b) na stronach internetowych: www.portabyme.pl, blogporta.pl oraz na profilu Porta Drzwi na Facebooku .
c)

podczas wydarzeń promujących autorów polskiego wzornictwa lub wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez PORTA DRZWI
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§9

PRAWA AUTORSKIE
1.

Z chwilą wydania nagród własność projektów nagrodzonych w Konkursie oraz autorskie prawa majątkowe do
ww. nagrodzonych projektów przechodzą na Organizatora.

2.

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów zostają przeniesione na Organizatora na
następujących polach eksploatacji:
•

wykonania,

•

obrotu,

•

utrwalenia dowolną techniką,

•

zwielokrotnienia dowolną techniką,

•

wprowadzenia do pamięci komputera,

•

udostępnienia w celu wykonania,

•

publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

•

wystawienia,

•

wyświetlania,

•

najmu,

•

dzierżawy,

3.

Majątkowe prawa autorskie do projektów zgłoszonych do Konkursu pozostają własnością autorów, z wyjątkiem projektów nagrodzonych w konkursie.

4.

Ponadto z chwilą zapłaty nagród Uczestnicy nagrodzonych projektów udzielają Organizatorowi nieograniczonego i nieodwołalnego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania projektów, wyrażają
zgodę na nieograniczone wykonywanie przez Organizatora autorskiego prawa zależnego oraz przenoszą na
Organizatora prawo do wyłącznego (dalszego) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
do projektu, a także wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora zmian w projekcie koniecznych ze
względów produkcyjno-technicznych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie
w ramach i na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest PORTA KMI
POLAND Sp. z o.o. Sp. K., Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie da-
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nych osobowych na cele związane z Konkursem, jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być wykorzystywane
w celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.
2.

Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji wszelkich materiałów o nagrodzonych produktach w całości lub we fragmentach po rozstrzygnięciu Konkursu z uwzględnieniem praw autorskich Uczestników Konkursu.

3.

Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania
przyczyn.

4.

Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.

Przystępując do Konkursu, każdy Uczestnik potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanego projektu.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

7.

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.portabyme.pl

8.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nie naruszających podstawowych
zasad Konkursu. Z chwilą ich opublikowania na stronach internetowych stają się one obowiązujące.

9.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

10. Spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, a których polubowne rozwiązanie okaże
się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
11. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

