
KONKURS NA PROJEKT 

„PROMOCJA INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO” 

1. ORGANIZATOR 

Instytut Przemysłu Skórzanego 
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź 
tel. (42) 25 36 108, 
www.ips.lodz.pl 

2. TERMINARZ KONKURSU 

2.1.Ogłoszenie Konkursu: 23 marca 2015 r. 

2.2.Ostateczny termin składania prac (decyduje data wpływu): 30 kwietnia 2015 r. 
(do godz. 14:00). 

3. INFORMACJE O ORGANIZATORZE 

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (IPS) jest jedyną w kraju jednostką badawczo-
rozwojową pracującą dla potrzeb przemysłu skórzanego i dziedzin gospodarczych z nim 
związanych. 

Zgodnie z nadanym statutem oraz tendencjami światowymi i potrzebami polskiego 
przemysłu Instytut prowadzi badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe, projektowe 
i wdrożeniowe w zakresie kompleksowej problematyki przemysłu garbarskiego, obuwniczego, 
futrzarskiego, barwnikarskiego, włókienniczego, tworzyw sztucznych i ochrony środowiska. 

W Instytucie działa kilka zakładów badawczych, laboratoria akredytowane oraz jednostka 
certyfikująca. W IPS są realizowane międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe, a także 
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu reklamy Instytutu w dowolnej formie 
i zakresie (materiały promocyjne drukowane np. ulotki, plakat, folder reklamowy; materiały 
promocyjne multimedialne np. spot reklamowy, film, prezentacja multimedialna; projekt stoiska 
wystawienniczego na targach). 

5. WARUNKI KONKURSU NA PROJEKT: „PROMOCJA INSTYTUTU PR ZEMYSŁU 
SKÓRZANEGO” 

5.1.W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci uczelni zarejestrowanych zgodnie 
z obowiązującym prawem na terenie Polski. 

5.2.Pracę konkursową powinien zgłosić do konkursu autor pracy lub należycie umocowany 
pełnomocnik autora pracy, przy czym Organizator konkursu zastrzega, iż podpis 
mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być notarialnie poświadczony. 

5.3.Praca konkursowa powinna zawierać propozycję projektu reklamy Instytutu w dowolnej 
formie (pkt.4). 



5.4.Wraz z pracą konkursową na adres Organizatora powinny zostać wysłane następujące 
dokumenty i materiały: 

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), 
• oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 2), 
• oświadczenie o akceptacji regulaminu (załącznik nr 3), 
• zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 4), 
• zaparafowany wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 5), 
• zapis pracy w formie elektronicznej (płyta CD), 
• potwierdzenie statusu studenta, doktoranta (kserokopia legitymacji). 

5.5.Regulamin konkursu oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej Organizatora. 

5.6.W projekcie powinny znaleźć się wszystkie obszary działalności Instytutu. 

5.7.Organizator zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do wykonania 
projektu. 

6. WYNAGRODZENIE DLA AUTORA ZWYCI ĘSKIEGO PROJEKTU 

6.1 Autorowi/ zespołowi autorskiemu zwycięskiego projektu zostanie przyznana kwota 
pieniężna w postaci wynagrodzenia w wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy netto) z tytułu 
Umowy przeniesienia praw autorskich, natomiast autorowi/ zespołowi autorskiemu projektu 
wyróżnionego zostanie przyznana kwota pieniężna w postaci wynagrodzenia w wysokości 
500 PLN (pięciuset złotych netto) z tytułu Umowy przeniesienia praw autorskich. 
W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona 
w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. 

6.2 Przyjęcie wynagrodzenia oznacza zgodę autora nagrodzonego projektu na publiczne podanie 
imienia, nazwiska Laureatów (zał. 4). Zgodnie ze złożoną Umową przeniesienia praw 
autorskich w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych wraz z prawami 
zależnymi z chwilą przyznania nagrody autor projektu przenosi na rzecz Organizatora pełnię 
autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do projektu na zasadach 
opisanych w oświadczeniu (zał.2). 

7. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO DO WYKORZYSTANIA AUTORSKIEGO 
PROJEKTU  

7.1 Zwycięski projekt wraz z nośnikiem, na którym projekt ten się znajduje stanie się 
własnością Instytutu Przemysłu Skórzanego, w zamian za wypłacone wynagrodzenie 
w oparciu o Umowę przeniesienia praw autorskich. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez 
Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich wraz z prawami zależnymi do 
projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb zgodnie z oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

7.2 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 
projektu, po uprzednim uzgodnieniu z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu 
jego skutecznego wykorzystania. 

8. POZOSTAŁE WARUNKI KONKURSU 

8.1.Konkurs ma charakter otwarty. 

8.2.Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów. 

8.3.Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 
osób trzecich w zgłoszonych przez siebie projektach. 



8.4.Nadesłane projekty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z napisem 
KONKURSU NA PROJEKT: „PROMOCJA INSTYTUTU PRZEMYSŁU 
SKÓRZANEGO” 

8.5.Na załączonej płycie CD z pracą konkursową należy umieścić opis zawierający dane Autora 
projektu oraz tytuł konkursu. Jeżeli jeden autor składa kilka projektów płyty muszą być 
oznaczone odpowiednią numeracją. 

8.6.Projekty należy nadsyłać na adres organizatora (decyduje data stempla) lub złożyć 
w sekretariacie Instytutu do dnia 30.04.2015 r do godziny 14.00. 

8.7.Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac konkursowych. Nadesłane materiały nie podlegają 
zwrotowi. 

8.8.Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacja regulaminu Konkursu. 

9. OCENA I ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU 

9.1.Nadesłane terminowo prace, spełniające kryteria formalne, zostaną ocenione przez Komisję 
oceniającą powołaną przez Organizatora w składzie od 3 do 5 członków. 

9.2.Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję pod kątem: 

• wartości wizualne projektu: estetyka, oryginalność pomysłu i nowoczesny wygląd 
kompozycji; brak negatywnych skojarzeń, spójność wizerunkowa wszystkich stron 
projektu, 

• wartości marketingowe projektu: czytelność w odbiorze, wywołanie pozytywnych 
skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania; przyciągania uwagi, 

• wartości użytkowe projektu: zaprezentowania wszystkich obszarów działalności, łatwość 
wykorzystania, realności wykonania, 

• kreatywności. 

9.3.W wyniku oceny nadesłanych prac, Komisja wybiera laureatów konkursu. 

9.4.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9.5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.05.2015 r. na stronie Organizatora 
www.ips.lodz.pl. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 
i warunki prowadzenia Konkursu. 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia najlepszego 
projektu z przyczyn niespełnienia przez projekty wymogów formalnych, a co za tym idzie 
bez przyznania nagrody. 

10.3. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, 
a Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienie. 

10.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

10.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu. 



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

KONKURS NA PROJEKT: „PROMOCJA INSTYTUTU PRZEMYSŁU 

SKÓRZANEGO” 

 

Dane zgłoszeniowe: 

Imi ę i nazwisko Telefon E-mail Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Miejscowość, data.…………………………………………….…  

 



 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY 

Ja/My, niżej podpisany/-i, oświadczam/-y, że zgłoszona praca należy do niżej podpisanego 

autora / zespołu autorów i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej niżej podpisana osoba zrekompensuje Instytutowi Przemysłu Skórzanego, 

jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 

z tego tytułu. 

 

Imi ę i nazwisko Telefon E-mail Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

Miejscowość, data.…………………………………………….…  

 



Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI REGULAMINU 

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zasadami KONKURSU NA PROJEKT: „PROMOCJA 

INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO” i w pełni akceptuję/-my jego Regulamin. 

 

Imi ę i nazwisko Telefon E-mail Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

Miejscowość, data…………………………………………… 

 



Załącznik nr 4 

 

ZGODA AUTORA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJ Ę DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja/My, niżej podpisany/-i wrażamy zgodę na przetwarzanie przez Instytut Przemysłu Skórzanego 

swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 

Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

 

Imi ę i nazwisko Telefon E-mail Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

Miejscowość, data …………………………………………...…. 

 



Załącznik nr 5 

WZÓR UMOWY PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH 

Zawarta pomiędzy 

INSTYTUTEM PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO  

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź,  
tel. (42) 25 36 108, 
NIP 724 000 08 88 
REGON 000048797 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………….... 

a 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

§1 

Twórca / Twórcy oświadczają, że: 

1. jestem/-śmy autorem/-ami i twórcą/-ami zwycięskiego PROJEKTU, zgłoszonego w ramach Konkursu 

NA PROJEKT: „PROMOCJA INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO” ogłoszonego 

przez INSYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, tj.:………………………………………………………………

……...............................................................................................................................................................................

utrwalonego w postaci………………………………………………………………………………………………… 

2. wyłącznie mnie/nam, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do projektu określonego 

w ust. 1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 

3. hasło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne 

od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić INSTYTUT 

PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania 

lub rozpowszechniania PROJEKTU. 

§2 

1. Niniejszym przenoszę/przenosimy na INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO wszelkie a u t o r s k i e  

prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do projektu, o którym mowa w §1 ust. 1. 

2. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji zgodnie z art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu. 

W tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przejście autorskich praw majątkowych na Instytut Przemysłu Skórzanego powoduje jednocześnie przeniesienie 

na własność egzemplarza projektu.  

§3 

Projekt został dostarczony do INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO w dniu 

………………………………………………………………………………………………………….……………... 

§4 

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO zobowiązuje się zapłacić z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do projektu wraz z nośnikiem, na którym projekt ten się znajduje oraz praw zależnych, 

wynagrodzenie stanowiące kwotę pieniężną w wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy netto); 500 PLN (pięciuset 

złotych netto). Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich na wszystkich wymienionych w §2 ust. 2 polach eksploatacji.  

Wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 określa się w wysokości 2.197,80 zł. (słownie: dwa tysiące 

sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 80/100) / 549,45 zł. (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 45/100), 

z której Organizator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrąci zaliczkę na podatek dochodowy 

od osób fizycznych w wysokości 18% podstawy opodatkowania z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania 

przychodu. 

1.) Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie wypłacona w formie przelewu na następujący nr rachunku 

bankowego…………………………………………………………………………………………………

w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

§6 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 


