
 

REGULAMIN KONKURSOWY 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia konkursu dla 

młodych projektantów w zakresie obejmującym wykonanie projektu koncepcyjnego krzesełka do 

karmienia dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia lub Re – stylingu wózka uniwersalnego dla 

dzieci Model Vector Air, dalej zwanego Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Baby Design Group Puchała Sp. J. z siedzibą w Poczesnej (42 –

262) przy ul. Warszawskiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru 

Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie pod numerem 269786, NIP 949 201 94 40, w 

imieniu której działa Marek Niezgoda – Dyrektor Handlowy (wspólnik uprawniony do reprezentacji 

zgodnie z umową spółki) dalej zwana Organizatorem. 

3. Realizacja przebiegu Konkursu została powierzona Pani Sylwii Paneth Malskiej prowadzącej 

działalność gospodarczą pod nazwą „Agencja Toolbox Sylwia Paneth Malska” w Łodzi przy ul. 

Lnianej 1/9, 91-158 Łódź wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 59314 (NIP 726 224 46 46, REGON 472897042), dalej 

zwanej Realizatorem. 

4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 15 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku 

włącznie. 

5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest złożyć pisemne zgłoszenie do 

Konkursu osobiście lub listem poleconym. W przypadku nadania zgłoszenia listem poleconym 

decydująca jest data wpływu zgłoszenia do Organizatora.  

6. Zgłoszenie do Konkursu – poza projektem koncepcyjnym, o którym stanowi §2 - powinno 

zawierać:  

a) dane osobowe zgłaszającego : imię i nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, a jeżeli 

osoba prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot pozostaje w związku z Konkursem 

– wskazanie danych z zaświadczenia ewidencji działalności gospodarczej;  

b) krótki pisemny opis dotychczasowej działalności i doświadczenia zgłaszającego w zakresie 

obejmującym przedmiot Konkursu; 

c) dane kontaktowe Zgłaszającego.; 

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dla celów niniejszego postępowania 

konkursowego. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu  13 lipca 2010 roku. Wyniki zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Organizatora, www.espiro.eu/konkurs, a ponadto każdy z Uczestników 
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Konkursu zostanie poinformowany o wynikach w formie pisemnej – listem poleconym. 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

   

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna mająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która dostarczy do Organizatora projekt koncepcyjny 

krzesełka do karmienia dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia, zwanego dalej krzesełkiem lub 

projekt Re stylingu wózka uniwersalnego dla dzieci – Model Vector Air, zwanego dalej Re 

stylingiem wózka.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do konkursu projektów: 

a) najbardziej oryginalnego projektu koncepcyjnego krzesełka, który powinien być innowacyjny, 

odzwierciedlać charakter marki Organizatora, uwzględniać masową technologię produkcji, być 

przyjazny w użytkowaniu, ergonomiczny oraz uwzględniać kryteria ekonomiczne w produkcji 

masowej. Za dodatkowy atut uważana będzie możliwość składania do małych gabarytów 

podczas transportu, 

b) najbardziej oryginalnego, nowego wzoru przemysłowego wózka uniwersalnego, Model Vector 

Air składającego się z gondoli dla dzieci od 6 miesiąca życia oraz części spacerowej 

przeznaczonej dla dzieci powyżej 6 miesiąca montowanego na jednym stelażu oraz 

akcesoriów w postaci miękkiej wkładki, plecaka montowanego na stelażu i pokrowców na 

nóżki montowanych do gondoli i spacerówki. Projekt obligatoryjnie musi zawierać gondolę, 

część spacerową oraz stelaż. Odnośnie akcesoriów, dopuszcza się zaprojektowanie innych 

niż wskazane powyżej. Zdjęcia oraz logo marki dostępne są do pobrania ze strony 

internetowej www.espiro.eu/konkurs. Projekt powinien być innowacyjny, odzwierciedlać 

charakter marki oraz tendencje rynkowe, ponadto umożliwiać rozwinięcie linii kolorystycznej, 

uwzględniać dostępne technologie produkcji, być przyjazny w użytkowaniu, ergonomiczny 

oraz powinien uwzględniać kryteria ekonomiczne w produkcji masowej. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Realizatora i Organizatora, osoby związane z 

tymi podmiotami stosunkiem zlecenia nawiązanym na czas określony lub nieokreślony oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny, poprzez których rozumie się krewnych wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) dostarczenie do Organizatora projektu w postaci wizualizacji w dowolnej technice cyfrowej 

bądź ręcznej na maksymalnie czterech  w przypadku projektu krzesełka, oraz maksymalnie 

pięciu w przypadku projektu Re stylingu wózka, planszach z opisem w formacie A4 oraz 

dodatkowo w formie cyfrowej jako plik JPG lub PDF w formacie A4, o minimalnej 

rozdzielczości 300 dpi;  

b) podanie prawidłowych danych osobowych uczestnika oraz jego podpis; 
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c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieukończenie 30 roku życia w dacie zgłoszenia 

udziału w Konkursie. 

5. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć więcej niż jeden projekt.  

6. Dane uczestników zostaną wprowadzone przez Realizatora do komputerowej bazy danych. 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 3 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie będą:  

a. Nagroda w kategorii „krzesełko” – komputer przenośny Macbook Apple MacBook 

MB990PL/A lub jego odpowiednik cenowy. 

b. Nagroda w kategorii „Re styling wózka” – aparat Nikon D5000 + 18-105 VR kit lub 

jego odpowiednik cenowy. 

2. Przyrzekającym nagrody oraz ich sponsorem jest Organizator- Baby Design Group Puchała Sp. J., 

z siedzibą w Poczesnej przy ul. Warszawskiej 8, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie pod numerem 269786, NIP 949 201 94 40 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 4 

Laureaci Konkursu 

 

1. Laureatami Konkursu, zwanymi dalej Laureatami, zostaną osoby, których projekty zostaną 

wybrane przez Komisję konkursową. 

2. Wyboru projektów dokona komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez 

Realizatora, w terminie do dnia 13 lipca 2010 roku, w której skład wejdą dziennikarze, projektanci 

oraz reprezentanci ze strony Organizatora.  

3. Obrady komisji w zakresie postępowania konkursowego będą odbywały się za pomocą 

komunikatora internetowego. 

4. Komisja dokonuje wyboru najlepszych projektów biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) w przypadku projektu krzesełka 

 

Kryterium  Waga w ocenie (%) 

Oryginalność i atrakcyjność wzornicza 40 

Użyte rozwiązania techniczne/innowacyjność 25 

Zgodność z zasadami ergonomii i kompaktowość 25 

Kryteria ekonomiczne w produkcji masowej 10 

razem 100 

 



 

 

 

 

b) w przypadku projektu Re stylingu wózka 

 

Kryterium  Waga w ocenie (%) 

Oryginalność i atrakcyjność wzornicza 50 

Technologiczność 20 

Zgodność z zasadami ergonomii 15 

Kryteria ekonomiczne w produkcji masowej 15 

razem 100 

 

 

5. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym 

Przewodniczący ma głos decydujący. Orzeczenie Komisji zostanie zaprotokołowane przez 

Sekretarza Komisji oraz podpisane przez jej Przewodniczącego - Marka Niezgodę lub inną osobę 

ze Strony Zarządu Baby Design Group Puchała Sp.J.  

6. Imiona i nazwiska Laureatów zostaną uwidocznione w pisemnym orzeczeniu Komisji wraz ze 

wskazaniem otrzymanej nagrody. Dokumentacja z posiedzenia Komisji będzie przechowywana w 

siedzibie Organizatora. 

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Realizatora w formie pisemnej listem 

poleconym. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej 

www.espiro.eu/konkurs.  

8.  Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w terminie w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników 

Konkursu na stronie internetowej ze wskazaniem miejsca odbioru nagrody jest równoznaczne z 

rezygnacją z nagrody. W takim wypadku Komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru 

kolejnych najlepszych projektów zgodnie z regulaminem i przyzna wybranym Laureatom nagrody 

nieodebrane przez Laureatów wybranych pierwotnie. 

9. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania 

przyczyny.  

§ 5 

Prawa autorskie  

 

1. Majątkowe prawa autorskie wszystkich prac uczestniczących w Konkursie pozostają własnością 

ich autorów. 

2. Ewentualne wdrożenie projektu do produkcji może nastąpić jedynie na podstawie podpisanej z 

autorem odrębnej umowy. 
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§ 6 

Obowiązek podatkowy 

 

Podatek dochodowy od przyznanych nagród pokrywa Organizator. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator dołoży wszelkich starań do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. Skutki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych 

b. Zakłócenia przebiegu Konkursu spowodowane siłą wyższą 

c. Niedopełnienie przez Uczestników wymogów udziału w Konkursie 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Regulaminu Konkursu modyfikacji 

związanych ze zmianą przepisów prawnych lub innymi ważnymi przyczynami. O wprowadzonych 

zmianach Organizator niezwłocznie informuje na swojej stronie internetowej  

www.espiro.eu/konkurs, zmiany te są wiążące dla Uczestnika od daty ich zamieszczenia na 

stronie internetowej Organizatora.  

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.espiro.eu/konkurs oraz w 

siedzibie Organizatora. 
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