REGULAMIN KONKURSU „BYTOM – MIASTA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzania i warunki
uczestnictwa w Konkursie „BYTOM – MIASTA” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-864, ul. Prof.
Michała Życzkowskiego 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
0000049296 (dalej: „Organizator”).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych utworów plastycznych/grafik spełniających
kryteria określone w niniejszym Regulaminie, które zostaną nadrukowane na wybranych
produktach w ramach kolekcji „Bytom – Miasta”.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolnośd do czynności prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne
i bezpłatne.

§3
PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU, PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez Uczestnika utworu plastycznego (grafiki)
dowolną techniką plastyczną bądź komputerową (z wyłączeniem multimedialnej prezentacji),
przedstawiającego nazwę jednego z następujących polskich miast: Bytom, Gdaosk, Katowice,
Kraków, Łódź, Poznao, Wrocław, Szczecin (dalej: „Praca konkursowa”).
2. Prace konkursowe można zgłaszad od dnia ogłoszenia Konkursu na stronie Organizatora
(www.bytom.com.pl/konkurs) do dnia 27.05.2018 r. do godz. 23:59.
3. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy przesład zdjęcie Pracy konkursowej
w formacie PDF lub JPG (minimum A4, 300 dpi), na następujący adres poczty elektronicznej
Organizatora: konkurs@bytom.com.pl wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.
4. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie bądź nadesłane
po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Jeden Uczestnik może zgłosid do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia
i zapewnienia, iż:
a)
Uczestnik jest jedynym twórcą zgłoszonej Pracy konkursowej,
b)
Praca konkursowa powstała na potrzeby niniejszego Konkursu,
w szczególności nie była nigdy wcześniej nagradzana bądź publikowana,
c)
Uczestnik dysponuje i przez cały czas trwania Konkursu będzie dysponował
pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Pracy konkursowej
i uprawnieniem do rozporządzania nimi bez ograniczeo,
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d)

7.

8.

9.

10.

11.

Uczestnik nie udzielił i przez cały czas trwania Konkursu nie udzieli
jakichkolwiek praw do zgłoszonej przez siebie Pracy konkursowej osobom
trzecim,
e)
udział Uczestnika w Konkursie nie wiąże się z naruszeniem jakichkolwiek
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do utworu
stanowiącego Pracę konkursową.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
wykorzystanie (zaprezentowanie) jego Pracy w ramach prezentacji pokonkursowej na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.bytom.com.pl/konkurs, wobec czego w tym
zakresie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie, na czas 90 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Zwycięzców Konkursu wyłoni jury w składzie: Zbigniew Rogalski - Artysta, Michał Kaczyoski –
współzałożyciel Galerii RASTER, Michał Wójcik - Prezes Zarządu BYTOM i Anna Paczkowska Dyrektor ds. Marketingu BYTOM.
Spośród nadesłanych prac, spełniających warunki określone w Regulaminie, jury wybierze
maksymalnie osiem zwycięskich Prac konkursowych, z których każda przedstawiad będzie
nazwę innego miasta.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 04.06.2018 r. poprzez podanie imion i nazwisk
autorów zwycięskich Prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.bytom.com.pl/konkurs
Ponadto, autorzy zwycięskich Prac konkursowych zostaną powiadomieni o dokonaniu
wyboru ich Prac przez jury drogą poczty elektronicznej, na adresy e-mail, z których nadesłali
zgłoszenia.

§4
NAGRODY
1. Autorzy zwycięskich Prac konkursowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą z nagrodzonych Prac ich autorstwa.
2. Warunkiem przekazania nagrody jest przeniesienie na Organizatora praw majątkowych
autorskich do zwycięskiej Pracy oraz własności egzemplarza utworu (zwycięskiej Pracy
konkursowej; dot. utworów plastycznych posiadających fizyczny nośnik) na podstawie
umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wydanie
Organizatorowi egzemplarza utworu (zwycięskiej Pracy konkursowej) – w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Organizatora na rachunek bankowy wskazany
przez autora zwycięskiej Pracy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 2 lub wydania Organizatorowi egzemplarza utworu (zwycięskiej Pracy konkursowej),
w zależności od tego, które ze zdarzeo nastąpi później.
4. Kwota wskazana w ust. 1 stanowid będzie pełne i wyłączne wynagrodzenie za przeniesienie
na Organizatora pełni majątkowych praw autorskich do zwycięskiej Pracy konkursowej, jak
również za przeniesienie na Organizatora własności egzemplarza utworu (zwycięskiej Pracy
konkursowej).
§5
DANE OSOBOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne
z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
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2.
3.
4.
5.

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
922 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika
jest dobrowolne, jednak czynności te są warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz jest uprawniony do ich
poprawiania.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne
ogłoszenie imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowej Organizatora
www.bytom.com.pl/konkurs w razie jego wygranej.

§6
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowieo
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin oraz ewentualne informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.bytom.com.pl/konkurs
3. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskad, przesyłając zapytanie na następujący adres
poczty elektronicznej: konkurs@bytom.com.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców Konkursu.
5. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszad za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyłając wiadomośd na adres: konkurs@bytom.com.pl
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
O sposobie załatwienia reklamacji składający ją zostanie powiadomiony za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres, z którego reklamacja została przesłana.
6. Wszelkie spory zaistniałe w związku z Konkursem strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez
właściwy miejscowo sąd powszechny.
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ZAŁĄCZNIK nr 1
UMOWA
przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu wraz z egzemplarzem utworu
Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) została zawarta w dniu ………………………………. 2018 r. w Krakowie,
pomiędzy:

BYTOM Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000049296, posiadającą NIP: 6260003174 oraz REGON: 003550818,
kapitał zakładowy w wysokości 72 063 440,00 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez:


………………………………. – ……………………………….,

zwaną w dalszej części Umowy: „Organizatorem”,
a
Panią/Panem ………………………………., zamieszkałą/ym ……………………………….……………………………….,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………………., PESEL ………………………………. .
zwaną/ym w dalszej części Umowy: „Zwycięzcą”,
zwanymi dalej oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie na Organizatora praw majątkowych
autorskich do utworu Zwycięzcy (zwanego dalej: „Zwycięską pracą konkursową”),
wyłonionego w przeprowadzonym przez Organizatora konkursie „Bytom – Miasta”, wraz
z przeniesieniem na rzecz BYTOM własności egzemplarza Zwycięskiej pracy konkursowej,
na zasadach opisanych w niniejszej Umowie.
2. Strony, zawierając niniejszą Umowę, działają w oparciu o postanowienia Regulaminu
Konkursu „Bytom – Miasta”, zaakceptowanego przez Zwycięzcę w chwili jego przystąpienia
do udziału w Konkursie.
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§2
Przeniesienie na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do Zwycięskiej pracy
konkursowej oraz własności egzemplarza utworu
1. Zwycięzca oświadcza, iż jest jedynym twórcą Zwycięskiej pracy konkursowej, której fotokopia
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zwycięzca oświadcza, że nie przeniósł ani nie
zobowiązał się do przeniesienia praw do Zwycięskiej pracy konkursowej na inne osoby, jak
również nie udzielił ani nie zobowiązał się do udzielenia żadnych licencji na korzystanie ze
Zwycięskiej pracy konkursowej.
2. Wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia czyichkolwiek praw w związku z wykorzystaniem
Zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie objętym niniejszą Umową obciążają Zwycięzcę
i tylko przeciw niemu mogą byd kierowane. W przypadku podniesienia roszczeo przez osoby
trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich
do Zwycięskiej pracy konkursowej, Zwycięzca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpid
do procesu po stronie Organizatora.
3. Na mocy niniejszej Umowy, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, Zwycięzca przenosi na Organizatora – bezzwrotnie, bez ograniczeo terytorialnych
i czasowych – całośd autorskich praw majątkowych do Zwycięskiej pracy konkursowej,
na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – trwałe i czasowe utrwalanie
i zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek
egzemplarzy

formie,

utworu,

w

w

szczególności

tym

techniką

wytwarzanie
drukarską,

określoną

reprograficzną,

techniką
zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu (w szczególności w postaci nadruku na produktach
Organizatora, w skali, jak i w terminie wybranym przez Organizatora), użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w postaci: materiałów BTL/POS w szczególności grafik sklepowych
umieszczanych również na witrynach sklepów, materiałów wewnętrznych,
materiałów promocyjnych i PR, ulotek, reklam prasowych, katalogów, albumów;
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d. wprowadzanie do pamięci komputera;
e. wprowadzenie do sieci Internet, w tym wykorzystywanie na stronach www, przez
które należy rozumied publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied
dostęp w dowolnym czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz wszelkie sposoby
komunikacji elektronicznej (w Internecie – w szczególności bannery, reklamy, media
społecznościowe, strony firmowe Organizatora, inne portale etc.);
f.

wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do utworu.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Zwycięskiej pracy konkursowej,
Zwycięzca przenosi na Organizatora własnośd oryginału egzemplarza Zwycięskiej pracy
konkursowej.
5. Zwycięzca

udziela

Organizatorowi

zezwolenia

na

wykonywanie

praw

zależnych

do Zwycięskiej pracy konkursowej, w tym na dokonywanie opracowao i przeróbek
Zwycięskiej pracy konkursowej oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowao Zwycięskiej
pracy konkursowej i ich upublicznianie.
6. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Zwycięskiej
pracy konkursowej. Strony zgodnie zastrzegają, że Zwycięzca będzie odpowiedzialny
względem Organizatora za szkodę będącą następstwem naruszenia przez Zwycięzcę
zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

§3
Wynagrodzenie

1. Za spełnienie na rzecz Organizatora wszelkich świadczeo wynikających z niniejszej Umowy,
w szczególności za przeniesienie na jego rzecz majątkowych praw autorskich do Zwycięskiej
pracy konkursowej oraz oryginału egzemplarza Zwycięskiej pracy konkursowej, Zwycięzca
otrzyma od Organizatora jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych 00/100) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przez Organizatora na rzecz
Zwycięzcy na wskazany przez niego numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy. Numer rachunku: …………………………………………………………………
3.

Organizator obliczy od wartości wynagrodzenia brutto i pobierze zaliczkę na podatek
dochodowy za przeniesienie majątkowych praw autorskich w stosownej wysokości oraz
odprowadzi ją na rachunek następującego urzędu skarbowego, właściwego dla Uczestnika:
…………………………………………………………………………….
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§4
Zawiadomienia

1. Wszelka korespondencja w wykonaniu niniejszej Umowy będzie kierowana na następujące
adresy:
dla Organizatora:

dla Zwycięzcy:

BYTOM Spółka Akcyjna

……………………………….

ul. M. Życzkowskiego 19

……………………………….

31-864 Kraków

……………………………….

mail: office@bytom.com.pl

mail: ……………………………….

1. O zmianie powyższych adresów lub numerów kontaktowych, Strony będą się niezwłocznie
zawiadamiad na piśmie. Zmiany wskazane w zdaniu poprzedzającym nie stanowią zmiany
Umowy. Do dnia zawiadomienia o zmianie skuteczne są doręczenia na dotychczasowy adres.

§5
Postanowienia koocowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Ewentualne spory wynikłe między Stronami ze stosunku objętego Umową rozstrzygane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy jakakolwiek częśd niniejszej Umowy zostanie uznana za
nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała częśd Umowy pozostaje w mocy.
W zakresie postanowieo dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością, Strony podejmą
negocjacje w dobrej wierze w celu uzgodnienia możliwych alternatywnych postanowieo,
które będą ważne i wykonalne i które będą odzwierciedlały oryginalne zamiary Stron.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

……………………………….

……………………………….

Organizator

Zwycięzca
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Załącznik:
- fotokopia Zwycięskiej pracy konkursowej.
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