REGULAMIN KONKURSU CASIO GRAND DESIGN
(dalej zwany “Regulaminem”)

§1
Organizatorem konkursu Casio Grand Design (zwanego dalej “Konkursem”) jest Zibi Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000292790, NIP 5222863721 (zwana dalej:
“Organizatorem”). Regulamin dostępny jest na stronie http://www.casiogranddesign.pl/.
Akceptacja Regulaminu jest jednym z warunków uczestnictwa w Konkursie.

§2
Konkurs jest ogólnopolską akcją skierowaną do projektantów zawodowo zajmujących się
wzornictwem oraz architekturą wnętrz, a także studentów uczelni artystycznych. Jego celem
jest wyłonienie projektu designerskiej ławy do pianina hybrydowego CASIO Celviano GP500, korespondującego z wyjątkową sylwetką i charakterem tego instrumentu.

§3
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ławy, która podkreśli piękno instrumentu
CASIO Celviano GP-500 i będzie stanowiła jego oryginalne i funkcjonalne dopełnienie.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) projekty.
4. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Konkursie indywidualnie bądź w duetach.
5. Projekt ławy w formie wizualizacji (wykonanej dowolną techniką: malarską, rysunkową,
kolażową, cyfrową), zapisanej w formacie pliku .jpg o maksymalnym rozmiarze 2 MB należy
nadesłać w terminie od dnia 23.11.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. za pośrednictwem strony
www.casiogranddesign.pl. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu do
zgłaszania projektów, o czym poinformuje na stronie www.casiogranddesign.pl.
6. Zgłoszenie online, o którym mowa w ust. 3 powyżej musi zawierać ponadto: imię i
nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, datę urodzenia, numer telefonu
kontaktowego oraz adres e-mail, jak również specyfikację techniczną projektu: wymiary oraz
docelowe materiały, z których miałaby zostać wykonana ława.
7. Dodatkowym warunkiem udziału w finale Konkursu dla autorów 10 najlepszych prac jest
przesłanie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu, opatrzonego podpisem Uczestnika, na adres: ZIBI

S.A, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, z dopiskiem “Konkurs Casio Grand Design”, po
ogłoszeniu przez Organizatora listy 10 finalistów (17 marca 2017) r., jednak nie później niż
do dnia 24 marca 2017 r.

§4
1. Prace konkursowe oceniane będą przez 6-osobowe jury w składzie: Anna Apps,
Magdalena Kazimierczuk, Waldemar Malicki, Magdalena Piotrowska, Dominika J. Rostocka,
Iwo Zmyślony w oparciu o następujące kryteria:
a.

kreatywność,

b.

funkcjonalność,

c.

zgodność ze stylistyką instrumentu.

2. Lista 10 projektów nominowanych do głównej nagrody zostanie ogłoszona na stronie
www.casiogranddesign.pl dnia 17 marca 2017 r.
3. Zwycięzca Konkursu ogłoszony będzie na stronie www.casiogranddesign.pl dnia 31 marca
2017 r.

§5
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
Dodatkowo, na podstawie zwycięskiego projektu zostanie stworzony prototyp ławy
sygnowany nazwiskiem Twórcy, o ile koszt jego wytworzenia nie przekroczy kwoty 5 000 zł
brutto.
2. W Konkursie zostanie przyznana wyłącznie jedna nagroda główna.
3. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator.

§6
1. Z chwilą wydania zwycięzcy nagrody pieniężnej, o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu,
Organizator nabywa bez dodatkowej opłaty prawa autorskie do nagrodzonego dzieła, w
zakresie wskazanym w Oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Z chwilą wydania zwycięzcy nagrody pieniężnej, o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu,
Organizator nabywa bez dodatkowej opłaty wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do nagrodzonego dzieła.
3. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych, Organizator nabywa bez dodatkowej
opłaty własność zwycięskiego projektu.

§7
1. Uczestnik (bądź uczestnicy wspólnie, w przypadku projektów tworzonych w duetach),
akceptując niniejszy Regulamin i przystępując do Konkursu oświadcza – w odniesieniu do
każdego zgłoszonego do Konkursu projektu – że:
a. jest autorem i twórcą zgłoszonego projektu, który stanowi w całości utwór oryginalny, nie
naruszający praw autorskich, bądź jakichkolwiek innych prawnie chronionych praw osób
trzecich oraz przepisów prawa w innym zakresie;
b. wyłącznie jemu, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do projektu, w tym
w szczególności nieograniczone prawa autorskie majątkowe oraz prawa pokrewne;
c. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby przeniesienie autorskich praw
majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
nagrodzonego dzieła na rzecz Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych i uzasadnionych
roszczeń osób trzecich z tytułów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku, w którym roszczenia, o których mowa w ust. 2 zostaną zaspokojone przez
Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu regresowo na wezwanie Organizatora,
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków.

§8
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie
internetowej: www.casiogranddesign.pl
3. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu będzie
Organizator – ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000292790, NIP 5222863721.
4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora oraz
Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sklepowej 10 H, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000506732, NIP 5223014846, w celu przeprowadzenia
konkursu CASIO GRAND DESIGN oraz wydania nagrody, a w przypadku wyrażenia
odrębnej zgody – także w celach marketingowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu i wydania
nagrody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych
osobowych i prawo poprawiania danych osobowych.
6. Załącznik do Regulaminu stanowi Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych i prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu
na rzecz Organizatora.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Casio Grand Design

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I PRAWA DO
ZEZWALANIA NA WYKONYWANIE ZALEŻNYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORU NA
RZECZ ORGANIZATORA KONKURSU

1. Uczestnik (bądź uczestnicy wspólnie, w przypadku projektów tworzonych w duetach)
Konkursu Casio Grand Design (dalej: “Konkurs”), którego organizatorem jest ZIBI S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000292790, NIP 5222863721 (dalej: “Organizator”)
oświadcza – w odniesieniu do każdego ze zgłoszonych projektów – że (1) jest autorem i
twórcą zgłoszonego projektu, który stanowi w całości utwór oryginalny, nie naruszający praw
autorskich, bądź jakichkolwiek innych prawnie chronionych praw osób trzecich oraz
przepisów prawa w innym zakresie; (2) wyłącznie jemu, w sposób nieograniczony
przysługują wszelkie prawa do projektu, w tym w szczególności nieograniczone prawa
autorskie majątkowe oraz prawa pokrewne; (3) nie istnieją żadne ograniczenia, które
uniemożliwiałyby przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrodzonego dzieła na rzecz Organizatora bez
jakichkolwiek ograniczeń lub obciążeń.
2. Uczestnik oświadcza, że w dniu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w przypadku
przyznania mu nagrody, przenosi on na Organizatora – bez konieczności składania w tym
zakresie dodatkowego oświadczenia woli oraz bez dodatkowego wynagrodzenia – autorskie
prawa majątkowe do zwycięskiego projektu, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wskazanych poniżej polach
eksploatacji oraz że w momencie nabycia autorskich praw majątkowych, Organizator
nabywa również własność utworu oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do utworu, obejmujące w szczególności prawo do dokonywania
opracowań utworu oraz do korzystania z nich i rozporządzania nimi według swobodnego
uznania Organizatora.
3. Nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu, stosownie do pkt. 2
powyżej, następuje na następujących polach eksploatacji:
a.

wielokrotne wykorzystywanie;

b.
utrwalanie i zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
c.

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

d.
tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji, wprowadzanie jakichkolwiek
zmian;

e.
prawo do rozporządzania opracowaniami utworu, prawo do udostępniania ich do
korzystania, na wszystkich wskazanych w niniejszym punkcie polach eksploatacji;
f.

udostępnianie wykonawcom;

g.

publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieci Internet;

h.
prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, łącznie z prawem do rejestracji na rzecz Organizatora znaków
towarowych, którymi może zostać oznaczony utwór;
i.

prawo do wykorzystywania utworu w celach marketingowych i promocyjnych

DANE UCZESTNIKA
Imię:

Data urodzenia:

Nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Adres:

E-mail:

DANE WSPÓŁAUTORA (opcjonalnie)
Imię:

Data urodzenia:

Nazwisko:

Tel. kontaktowy:

Adres:

E-mail:

Nr rachunku do przekazania nagrody:…………………………………………………………..

Podpis uczestnika: ………………………………………………………………..
Podpis współautora: ……………………………………………………………...

