Regulamin Konkursu
na opracowanie projektu statuetki
„Nagrody imienia Jerzego Regulskiego”
§1
1.Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego,
zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów
Polskich.
2.Regulamin Konkursu, określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności:
1) zasady i warunki organizacji Konkursu,
2) tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej,
3) tryb zgłaszania, oceny projektów statuetki .
§2
1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu statuetki „Nagrody imienia Jerzego Regulskiego”, która
będzie wręczana podczas uroczystości związanych z ogłoszeniem zwycięzców corocznie ogłaszanego
Konkursu na Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego.
Nagroda została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu
przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Jest przyznawana w czterech kategoriach:








idei - w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego,
koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na
celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
realizacji dzieła - w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej
charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce
oraz krajach które ją budują,
wiedzy i upowszechniania - w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia
lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem
przestrzennym
aktywności obywatelskiej - rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub
osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu
przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

2. Projekt statuetki powinien:
1)być inspirowany ideą rozwoju ładu przestrzennego, postacią Patrona Nagrody –
prof.
Jerzego Regulskiego lub logotypem Nagrody,
2) posiadać miejsce na zamieszczanie nazwy firmy/nazwiska wyróżnionej osoby.
3. Statuetka rzeczywistych rozmiarów nie powinna być wyższa niż 30 cm.
§3
1.Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
2.Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Wybrany projekt statuetki, będzie nagrodzony nagrodą pieniężną oraz dyplomem wręczonym
podczas Gali IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego w dniu 18.09 w Warszawie.

§4
1. Organizator przewiduje w konkursie:
- I nagrodę w wysokości 2000 zł,
- wręczenie dyplomu podczas Gali rozdania nagród –IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.
2. Kwota nagrody jest kwotą brutto oraz podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
3. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i wystawienia rachunku.
4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę konkursu.
§5
1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, artyści plastycy, rzeźbiarze, studenci
ostatniego roku studiów artystycznych oraz inni twórcy .
2.Każdy zgłoszony do Konkursu Uczestnik może przedstawić Organizatorowi Konkursu nie więcej niż
jeden projekt statuetki.
4.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
§6
1.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez nadesłanie do Organizatora przez
Uczestnika „Karty zgłoszenia projektu” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W Karcie zgłoszenia projektu Uczestnik zobowiązany jest przedstawić :
1). Szczegółowy opis projektu,
2). Wymiary (dł./szer./gł.)
3). Kolorystykę
4). Materiały i technikę/ technologię z których mógłby zostać zrealizowany,
5) wizualizację projektu statuetki wykonanej w dowolnym programie graficznym.
6).Projekt powinien być przesłany drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG .
7).Projekt statuetki powinien stanowić dzieło samodzielne i w swoim wyrazie artystycznym
oryginalne.
8).Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłączne projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w
innych konkursach.
9).Nadsyłane do Organizatora projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który
umożliwiłby identyfikację osoby ich autora.
§7
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w §7
Regulaminu dokumentacji konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w §5 Regulaminu.
§8
1.Dokumentację konkursową należy przesłać drogą elektroniczną, na adres organizatora:
zarzad@frdl.org.pl, w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 12.00 w temacie wiadomości
wpisując: Projekt konkursowy Statuetka „Nagroda im. Jerzego Regulskiego”.
2.Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie. Decyduje
data dotarcia wiadomości e-mail z dokumentacją konkursową .
§9
1.Projekty zgłoszone do Konkursu ocenia Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Kapituła
Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.
2.Skład osobowy Komisji Konkursowej jest jawny.
3.Dla ważności obrad Komisji Konkursowej ważny jest udział co najmniej 5 jej członków.
§10

1.Do dnia 12 sierpnia 2019 r. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego Projektu.
2.Z przebiegu obrad Komisja Konkursowa sporządza protokół zawierający wyniki oceny prac.
3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Nagrody im. Jerzego Regulskiego:
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl .
4. Laureat Konkursu zostaje powiadomiony przez Organizatora o wynikach indywidualnie.
5.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Laureata
Konkursu, a także projektu statuetki oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych
Organizatora.
§11
1.Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator w terminie do 19 sierpnia 2019 roku zawrze z
autorem nagrodzonego nagrodą główną projektu Statuetki odrębną umowę, o przeniesieniu na
Organizatora wszelkich praw autorskich do opracowania projektu Statuetki.
2.Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.
3.Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego nagrodzonej Statuetki lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania
w ograniczonym zakresie.
§12
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.
§13
Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata zgodnie z
treścią załącznika nr 1 do Regulaminu.
§14
2.Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłana praca Konkursowa stanowi jego
wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że
zaproponowany projekt Statuetki jest nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany.
Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do
zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, wynikającym
z tytułu naruszenia tych praw osoba /podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
§15
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz przerwania lub
odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
2.Informacja o zmianie Regulaminu oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§16
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej
Organizatora: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl
2. Organizator będzie porozumiewał się z Uczestnikami konkursu wyłącznie za
pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia,

zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres
e-mail: zarzad@frdl.org.pl

