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Regulamin konkursu architektonicznego 
 

PT. PROJEKT KONCEPCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANEGO 
Z ŁOPATY TURBINY WIATROWEJ PODDANEJ RECYKLINGOWI 

 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz tryb przeprowadzania konkursu 
architektonicznego pt. Projekt koncepcyjny obiektu budowlanego wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej 
poddanej recyklingowi, zwanego dalej „Konkursem”. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
Konkursu https://wilis.pg.edu.pl/redivivus-wind-turbine-blades/konkurs 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę 
tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu 
budowlanego wykorzystując wycofaną z eksploatacji łopatę turbiny wiatrowej, poddaną recyklingowi. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o obiekcie budowlanym, obiekcie małej architektury i tymczasowym 
obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć obiekt budowlany, obiekt małej architektury i tymczasowy 
obiekt budowlany, o których mowa w art. 3 pkt. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

4. Konkurs jest realizowany w ramach projektu badawczego Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łopat turbin 
wiatrowych: opracowanie systemu zarządzania materiałów wielokompozytowych do ponownego ich 
wykorzystania strukturalnego i architektonicznego (Circular economy for wind turbine blades: developing 
a management system for the structural and architectural reuse of multicomposite material), przyznanego 
przez Politechnikę Gdańską w konkursie VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS (DEC-
8/2022/IDUC/VHR). 

5. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Gdańska: Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, zwana dalej „Organizatorem”, z siedzibą 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, NIP 
5840203593. 

6. Celami Konkursu są: 
1) poszerzanie wiedzy o metodach recyklingu łopat turbin wiatrowych, przyjaznych klimatowi; 
2) propagowanie architektury i budownictwa, a w szczególności rozwiązań proekologicznych; 
3) upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów 

budowlanych, obiektów budowlanych wykorzystujących recykling łopat turbin wiatrowych. 
7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia; nie ma wymogu posiadania statusu studenta. 
8. Korespondencję dotyczącą Konkursu prowadzi się w postaci elektronicznej i kieruje na adres poczty 

elektronicznej: monika.zielinska@pg.edu.pl z dopiskiem: [KTW2023]. 
9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów zawiązanych 

z udziałem w Konkursie. 
11. Naruszenie Regulaminu przez uczestnika Konkursu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz 

utratę prawa do otrzymania nagrody. 
  

https://wilis.pg.edu.pl/redivivus-wind-turbine-blades/konkurs
mailto:monika.zielinska@pg.edu.pl
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Rozdział 2 
ZAKRES KONKURSU 

1. W Konkursie wyróżniono dwie kategorie: 

I. Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej, 

II. Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego. 

2. Uczestnik Konkursu składa pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii lub w każdej z kategorii niezależnie. 

3. Uczestnik Konkursu musi zaproponować efektywne wykorzystanie zużytych łopat turbin wiatrowych do 
budowy wiaty rowerowej lub dowolnego obiektu budowlanego. Wiodącym materiałem zaproponowanego 
obiektu budowanego i wiaty na rowery musi być materiał pozyskany z recyklingu łopat turbin wiatrowych. 

4. Przy wykonywaniu projektu koncepcyjnego Uczestnik bazuje na modelu 3D łopaty turbiny wiatrowej, 
udostępnionym przez Organizatora, będącym wynikiem skanowania rzeczywistej łopaty turbiny wiatrowej 
wycofanej z eksploatacji. Uczestnik Konkursu może wykorzystać łopatę traktując ją jako całość lub może 
wyodrębnić z niej mniejsze elementy, wykorzystując dowolny fragment. Obiekt może być wykonany z kilku 
łopat turbin wiatrowych. Wykorzystane fragmenty mogą się powtarzać. 

5. Model 3D łopaty turbiny wiatrowej, który należy wykorzystywać w swoim projekcie koncepcyjnym, zostanie 
udostępniony dla Uczestników na stronie internetowej Konkursu www.wilis.pg.edu.pl/redivivus-wind-
turbine-blades/konkurs. Jest to model rzeczywistej łopaty, która znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej 
i która może zostać wykorzystana do realizacji zwycięskiego projektu. 

Rozdział 3 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu może przygotować pracę konkursową indywidualnie lub zespołowo. 
2. Uczestnik Konkursu może być autorem lub współautorem więcej niż jednej pracy konkursowej. 
3. Uczestnik składa Kartę zgłoszeniową dotyczącą udziału w Konkursie, której wzór określa Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, co stanowi potwierdzenie, że Uczestnik: 
1) zapoznał się z Regulaminem Konkursu wraz z załącznikami i w całości go akceptuje,  
2) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie i zgłasza swój udział w Konkursie, 
3) jest autorem/współautorem (w przypadku zespołu projektowego) złożonej Pracy konkursowej 

i przysługują mu wszelkie prawa do tej Pracy konkursowej, która nie narusza obowiązujących przepisów 
prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w związku 
z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem, w tym na ujawnienie swoich danych 
osobowych tj. imienia i nazwiska, semestru, roku, nazwy studiów i uczelni, w celu oznaczenia Pracy 
konkursowej i ogłoszenia wyników Konkursu,  

5) zapoznał się Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w Rozdziale 10 Regulaminu, 
6) wyraża zgodę na korzystanie z Pracy konkursowej przez Organizatora zgodnie z licencją określoną 

w Rozdziale 9 Regulaminu, 
7) przypadku, gdy Praca konkursowa której jest autorem/współautorem (w przypadku zespołu projektowego) 

zostanie wybrana jako nagrodzona w Konkursie, zobowiązuje się przed wydaniem nagrody i nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nagrodzeniu Pracy konkursowej, do zawarcia 
z Organizatorem umowy o prawa autorskie, zgodnie z Rozdziałem 7 ust. 6 Regulaminu. 

4. Karta zgłoszeniowa zawiera oświadczenia Uczestnika, o których mowa w ust. 3. 
5. W przypadku wykonania pracy konkursowej przez zespół projektowy (współautorów), Kartę zgłoszeniową 

składa każdy z Uczestników tego zespołu projektowego. 

http://www.wilis.pg.edu.pl/redivivus-wind-turbine-blades/konkurs
http://www.wilis.pg.edu.pl/redivivus-wind-turbine-blades/konkurs
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Rozdział 4 
ETAPY KONKURSU 

Konkurs dzieli się na: 
a) etap I – termin składania prac konkursowych do 14 kwietnia 2023 r.
b) etap II – wystawa zgłoszonych Prac konkursowych (hol przed Biblioteką Główną w Gmachu Głównym 

Politechniki Gdańskiej) 25 kwietnia - 28 kwietnia 2023 r.
c) etap II – ogłoszenie listy laureatów 28 kwietnia 2023 r.
d) etap III – przekazanie dyplomów 28 kwietnia 2023 r. (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny 

Politechniki Gdańskiej).

Rozdział 5 
SPOSÓB OPRACOWANIA I TRYB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Do Konkursu może zostać zgłoszona praca, która:
a) w sposób jednoznaczny wiąże się z tematem, o którym mowa w Rozdziale 2,
b) posiada dołączoną, wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową pracy konkursowej, której wzór określa

Załącznik nr 1 do Regulaminu,
c) pod względem tekstowym, graficznym i rysunkowym cechuje się czytelnością informacji,
d) nie narusza praw autorskich osób trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi

do jej opracowania,
e) zawiera część graficzną oraz opisową,
f) jest sporządzona w języku polskim.

2. Praca konkursowa składa się z:
2.1. Części graficznej: 

• wizualizacje koncepcji w postaci 4 plansz w układzie poziomym o wymiarach 100 x 70 cm2 w tym:
 wizualizacje obiektu (co najmniej dwa widoki z perspektywy człowieka i „lotu ptaka”),
 niezbędna ilość detali w skali umożliwiającej wykonanie projektu technicznego, spójnego

z koncepcją.
2.2. Części opisowej: 

• opis koncepcji należy wykonać na max. 2 stronach formatu A4;
• do opisu należy dołączyć na dodatkowych stronach pomniejszone do formatu A3 plansze obrazujące

koncepcję – 1 egz.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć specyfikację techniczną materiałów wykorzystanych

w projekcie, stanowiących elementy uzupełniające do konstrukcji wykonanej z łopaty turbiny wiatrowej.
Uczestnicy powinni wskazać jakie materiały, o jakich przekrojach, kompozycjach projektują do danego
rozwiązania.

4. Uczestnicy Konkursu przygotowują prezentację na stronę internetową zawierającą maksymalnie 4 obrazki
wraz z krótkim opisem wyjaśniającym, co dany obrazek przedstawia. Wielkość obrazków: 800 x 600 pkt.;
rozdzielczość 150 dpi. Prezentacja powinna przedstawiać istotę koncepcji.

5. Część opisową, część graficzną oraz specyfikację techniczną materiałów należy złożyć w wersji papierowej.
6. Część opisową, część graficzną, specyfikację techniczną oraz prezentację na stronę internetową należy zapisać

w wersji elektronicznej i dołączyć na nośniku pamięci (CD lub pendrive) do pracy konkursowej. Organizator
wymaga zapisania całej pracy w wersji elektronicznej w następujących formatach:

• część opisowa i specyfikacja techniczna materiałów w formacie pdf i docx,
• część graficzna w formacie dwg, dwf, pdf,
• prezentacja na stronę internetową w formacie pdf, jpg.

7. Wszystkie elementy pracy konkursowej muszą być oznaczone w sposób trwały, tym samym sześciocyfrowym
kodem zaproponowanym przez uczestnika, identyfikującym jego pracę wśród pozostałych uczestników. Kod
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należy poprzedzić symbolem kategorii, w której zostaje złożona praca: 
• I - Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej. 
• II - Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego. 

Przykładowy format kodu konkursowego (uczestnicy podają swój indywidualny, zaproponowany przez nich 
kod): 

 
A 1 2 3 4 5 6 

 
Kod konkursowy, o wymiarach podanych poniżej, należy umieścić w prawym, górnym rogu każdego 
z elementów pracy, pod rygorem odrzucenia pracy: 

• część graficzna: 4 plansze 100 x 70 cm2 – 6 cm szerokości i 1 cm wysokości, 
• część opisowa: opis koncepcji (A4), specyfikacja techniczna materiałów (A4) i pomniejszone plansze 

(A3) – czcionka Arial, rozmiar 12. 
Poza tą liczbą praca konkursowa (w tym opis pracy) nie może zawierać jakichkolwiek oznaczeń, które 
mogłyby identyfikować jej autora.  

8. Na opakowaniu pracy nie mogą się znaleźć żadne oznakowania, które mogłyby identyfikować autora. Prace 
konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość, 
zostaną zdyskwalifikowane. 

9. Praca powinna zostać złożona w opakowaniu oznaczonym kodem konkursowym z dopiskiem ”Praca 
konkursowa KTW2023”, w którym należy umieścić:  
a) część graficzną: 4 plansze o wymiarach 100 x 70 cm2, zgodnie z ust.2, 
b) część opisową: format A4, zgodnie z ust.2, 
c) specyfikację techniczną materiałów: format A4, zgodnie z ust.3, 
d) nośnik pamięci (CD lub pendrive), zgodnie ust. 6. 

10. Uczestnik składający pracę konkursową otrzyma pokwitowanie złożenia pracy konkursowej z podaną datą 
i godziną złożenia pracy i podpisem osoby przyjmującej pracę.  

11. Prace konkursowe należy składać w budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk), w pokoju 170, w dni powszednie w godzinach  7:00-15:00. 

 

Rozdział 6 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Powołana przez Organizatora 8-osobowa Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych do Konkursu prac 
na zasadzie wzajemnego ich porównania wg następujących kryteriów:  
A. walory plastyczno-architektoniczne – od 0 pkt. do 60 pkt., 
B. funkcjonalność – od 0 pkt. do 20 pkt., 
C. optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym – od 0 pkt. do 20 pkt. 

2. Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów 
wyliczona będzie wg wzoru:  

 
ocena punktowa danej pracy wyliczona przez sędziego = A + B + C = max 100 pkt.; 
 

przy czym oceny danej pracy, wg powyższego wzoru, dokona każdy z sędziów niezależnie. Suma punktów, 
jakie dana praca otrzyma w konkursie jest sumą ocen poszczególnych sędziów podzieloną przez liczbę 
sędziów biorących udział w ocenie. 

3. Uczestnik jest uprawniony wyłącznie do poznania całościowej liczby punktów przyznanych pracy 
konkursowej, której jest autorem/współautorem (w przypadku zespołu projektowego). W szczególności, nie 
zostaną udostępnione dane i punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej, ani 
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punkty przyznane innym pracom konkursowym. 
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie i nie wymagają uzasadnienia. 
5. Organizatorowi przysługuje prawo nieprzyznania określonej nagrody, jeżeli złożone prace konkursowe nie 

spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na jej przyznanie. 

Rozdział 7 
NAGRODY 

1. W Konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody pieniężne – 
w wysokościach: 

a) 2 000 zł – I miejsce, 
b) 1 500 zł – II miejsce, 
c) 1 000 zł – III miejsce; 

Ponadto, autor nagrodzonej pracy konkursowej otrzyma dyplom. 
2. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Nie dopuszcza 
się przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie. 

3. W przypadku prac zespołowych nagroda pieniężna, o której mowa w ust 1, zostaje podzielona wśród 
nagrodzonych uczestników proporcjonalnie do udziału w autorstwie pracy konkursowej, określonego 
w Karcie zgłoszeniowej pracy konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.  

4. Nagrody pieniężne są wyrażone w kwotach brutto i przed wypłaceniem ich Uczestnikom podlegają 
opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest łączne spełnienie następujących warunków przez Uczestnika 
(wszystkich Uczestników zespołu projektowego), w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o nagrodzeniu pracy konkursowej: 
1)  podanie Organizatorowi danych niezbędnych do wypłaty i rozliczenia nagrody pieniężnej, w tym numeru 
rachunku bankowego, 
2) podpisanie z Organizatorem przez Uczestnika Konkursu umowy o prawa autorskie, w której przeniesie 
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Pracy konkursowej oraz udzieli zezwolenia 
i upoważnienia w zakresie praw autorskich Wzór umowy o prawa autorskie określa Załącznik nr 2 do 
Regulaminu Konkursu.  

6. Jeżeli Uczestnik nie spełni warunków wydania nagrody, o których mowa w ust. 6 lub odmówi przyjęcia 
nagrody, traci prawo do nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

7. Nagroda zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków wskazanych w ust. 6, 
z zastrzeżeniem, że wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. 

8. Zwycięska praca nie musi zostać zrealizowana. W przypadku realizacji może podlegać dalszym 
modyfikacjom, celem jego dostosowania do warunków, zarówno otoczenia, jak i możliwości technicznych 
projektu. 

 

Rozdział 8 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do dnia 28 kwietnia 2023 r. O miejscu i godzinie 
ogłoszenia wyników Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem 
strony internetowej Konkursu. 

2. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator dokona publicznego odtajnienia wszystkich prac 
konkursowych. 
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3. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej 
Konkursu. 

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej. 

Rozdział 9 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Przy tworzeniu pracy konkursowej Uczestnik nie może naruszyć praw osób trzecich, w tym praw autorskich 
i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnikowi będą przysługiwały wszelkie prawa do pracy konkursowej 
zgłoszonej w Konkursie (dalej „Praca konkursowa”).  

2. Praca konkursowa obejmuje zarówno sam projekt koncepcji, jak też wszelkie fotografie, grafiki, filmy, 
animacje, opisy i inne podobne formy przedstawiające (opisujące) tę koncepcję, stanowiące element 
zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 Regulaminu. 

3. Prace konkursowe w całości ani w części, nie mogą być publikowane, rozpowszechniane, ani w inny sposób 
udostępnione publicznie przed datą ogłoszenia wyników Konkursu.  

4. Z dniem złożenia Pracy konkursowej do Konkursu, każdy Uczestnik udziela licencji na niewyłączne, 
nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z Pracy konkursowej przez Organizatora 
wraz z prawem do udzielania sublicencji (dalej „Licencja”).  

5. Organizator jest uprawniony do korzystania z Pracy konkursowej w celach związanych z Konkursem oraz 
z organizacją wystawy pokonkursowej i innych wystaw związanych z tematem Konkursu, w tym w celach 
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z Konkursem, jego tematem lub wystawami.  

6. Organizator jest uprawniony do korzystania z Pracy konkursowej według własnego wyboru w całości lub 
w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie egzemplarzy Pracy 

konkursowej wszelką znaną techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, 
magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich rodzajach 
nośników dostosowanych do danej formy zapisu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, także w sieci 
informatycznej i multimedialnej (w tym Internet), 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w każdej formie lub technice, 
w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym także wydawanie w 
wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. materiały informacyjne i promocyjne), bez 
ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej w punkcie 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, za pomocą wizji i fonii 
przewodowej, bezprzewodowej oraz przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, nadawanie m.in. 
za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych, elektroniczne udostępnianie na żądanie. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej na 
wymienionych wyżej polach eksploatacji, w tym  adaptacji, przeróbki, tłumaczenia, kadrowania, zmiany 
formatu oraz na dokonywanie wszelkich zmian Pracy konkursowej, jak również na wykorzystywanie Pracy 
konkursowej w całości lub w dowolnej części, po ogłoszeniu wyników Konkursu stosownie do potrzeb 
związanych z realizacją powyższych celów. 

8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej w 
sposób ograniczający lub naruszający uzasadniony interes Organizatora. Jednocześnie Uczestnik upoważnia 
Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu względem Pracy konkursowej 
przez okres obowiązywania Licencji. 

9. Z dniem złożenia Pracy konkursowej do Konkursu, każdy Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora 
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prawo własności do nośników na których Praca konkursowa została utrwalona. Prace konkursowe nie są 
zwracane przez Organizatora. 

10. W przypadku, gdy Praca konkursowa zostanie wybrana jako nagrodzona w Konkursie, Uczestnik 
zobowiązany jest przed wydaniem nagrody do zawarcia z Organizatorem umowy o prawa autorskie, zgodnie 
z Rozdziałem 7 ust. 6 Regulaminu. 

11. Z tytułu udzielenia Licencji, przeniesienia praw do Pracy konkursowej, korzystania na wszystkich polach 
eksploatacji oraz wyrażenia przez Uczestnika wszelkich zezwoleń i upoważnień, o których mowa powyżej, 
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

12. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na wykonanie projektów lub aranżacji w oparciu 
o jego Pracę konkursową. 

Rozdział 10 
DANE OSOBOWE 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej 
„RODO”) Organizator informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w Karcie zgłoszeniowej, podanych dla 
potrzeb złożenia Pracy konkursowej, wydania Nagrody oraz zawarcia umowy o prawa autorskie jest 
Politechnika Gdańska z siedzibą ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

2) Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: iod@pg.edu.pl lub pisemnie na adres Politechniki Gdańskiej z dopiskiem 
„Inspektor ochrony danych”, 

3) dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach związanym z Konkursem, w szczególności 
w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, identyfikacji Uczestnika i oznaczenia Pracy 
konkursowej, wyłonienia i publicznego ogłoszenia Laureata, wydania i rozliczenia Nagrody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO), w celach związanych z Licencją i umową o prawa autorskie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach ewentualnego dochodzenia 
lub odpierania roszczeń związanych z Konkursem, Licencją i umową o prawa autorskie (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas 
związany z organizacją wystaw oraz wygaśnięciem roszczeń związanych z Konkursem, Licencją 
i umową o prawa autorskie oraz przez czas określony przepisami podatkowymi. 

5) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa (w tym organom administracji skarbowej) lub zawartych umów 
o świadczenie usług (w tym organizacji Konkursu, informatycznych, księgowych, prawnych, 
archiwizacyjnych), 

6) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolnie, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 
W przypadku niepodania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwe 
uczestniczenie w Konkursie, odbiór ewentualnej Nagrody oraz realizacja innych uprawnień 
wynikających z udziału w Konkursie, 

7) dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
8) W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo 
ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 
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9) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się na stronie www: 
https://pg.edu.pl/iod/klauzule-informacyjne. 

Rozdział 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu złożony przez Uczestnika 
Konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Organizatora 
przed terminem składania prac konkursowych, określonym w Rozdziale 4. 

2. Pytania oraz wnioski o wyjaśnienia należy kierować drogą mailową na adres: monika.zielinska@pg.edu.pl 
3. Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące. 
4. Informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu 

konkursu oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 
Konkursu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu. 
6. Informację o dokonanej modyfikacji albo o odwołaniu Konkursu Organizator przekaże niezwłocznie, 

zamieszczając ją na stronie internetowej Konkursu. 
7. Organizator, bez wynagrodzenia dla Uczestników Konkursu, zastrzega sobie prawo pierwszej prezentacji 

i publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych. 
8. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem 

i dotyczących Konkursu, należą do Organizatora.  
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny 

oraz ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
10. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa, 
     2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy o prawa autorskie. 
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 r. 


