KONKURS NA GADŻET PROMUJĄCY KOSZALIN
I POLITECHNIKĘ KOSZALIŃSKĄ

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
INSTYTUT WZORNICTWA

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Politechnika Koszalińska
i Instytut Wzornictwa, decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki
Koszalińskiej podjęło w dniu 27 października 2014 roku uchwałę o zorganizowaniu konkursu
na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską. Powołując się na Statut
Stowarzyszenia, powyższą uchwałę oraz rangę przedsięwzięcia, Zarząd postanowił ogłosić i
przeprowadzić otwarty konkurs dla studentów, projektantów i wszystkich
zainteresowanych problemem konkursu. Miałby on także specjalnie wyróżnić udział
Partnerów Politechniki Koszalińskiej z Ukrainy i Białorusi
w ramach podjętej współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Wzornictwa.
Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Koszalińskiej

Przesłaniem organizatorów konkursu jest społeczne wyróżnienie miasta i uczelni w regionie
w kraju i po za granicami Polski. Celem konkursu jest stworzenie identyfikatora,
wzbudzającego zaufanie, budującego prestiż a także wzorca rozpoznawalnego w środowisku
biznesowym. Konkurs jest również sprawdzianem dla przyszłych projektantów sztuki
użytkowej.

Regulamin Konkursu:
§1
Organizator
Głównym organizatorem konkursu na projekt: „Gadżetu Promującego Koszalin i Politechnikę
Koszalińską” jest Stowarzyszenie Rozwoju Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Śniadeckich 2, posiadające osobowość prawną, zwane w dalszym ciągu
„Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej.
§2
Partner
Partnerami konkursu na projekt: Gadżetu promującego Koszalin i Politechnikę Koszalińską są:
KOSPEL S.A. Koszalin ul. Olchowa 1,
MEDEN-INMED Sp. z o.o. Koszalin ul. Wenedów 2,
EKOWODROL Sp. z o.o. Koszalin ul. Słowiańska 31
FUNDACJA ARCHIKULTURA Koszalin ul. Andrzeja Struga 4
§3
Charakter konkursu
Konkurs ma charakter otwarty ze szczególnym uwzględnieniem studentów Instytutu
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Specjalności Grafiki Użytkowej, Wzornictwa oraz
Architektury wnętrz.
§4
Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez umieszczenie informacji o konkursie wraz
z niniejszym regulaminem na stronie głównej Politechniki Koszalińskiej, internetowej stronie
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Instytutu Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej (www.wzornictwo.tu.koszalin.pl) oraz Fundacji Archikultura (archi
kultura.org)
§5
Cele konkursu
1. Opracowanie projektu na gadżet promocyjny dla Koszalina i Politechniki Koszalińskiej,
wzbudzającego zaufanie, budującego prestiż, a także rozpoznawalnego wzorca na poziomie
tradycji i nowoczesnych technologii.
2. Promocja prac studentów. Konkurs jest również sprawdzianem i wizytówką dla przyszłych
absolwentów IW- projektantów sztuki użytkowej.
3. Upowszechnianie tradycji regionalnych po przez gadżet oraz nowoczesnych technologii
obróbczych zawartych w wizerunku zaprojektowanej formy.
4. Nawiązanie współpracy pośredniej przyszłych projektantów z producentami.
5. Ożywienie współpracy zagranicznej na poziomie uczelni partnerskich.

§6
Założenia projektowe
1. Forma gadżetu powinna być interesująca, oryginalna i jednorodna formalnie.
2. Forma gadżetu może przybierać wartości użytkowe pod postacią biżuterii, małej formy
rzeźbiarskiej lub innych podobnych im kształtów o małych gabarytach.
3. Spójność formy z technologią oraz harmonijny rezultat projektowy w relacji człowiekotoczenie - skala, stanowią jego wartości.
4. Gadżet powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający prostą technologię
kształtowania (minimum operacji obróbczych w tworzywie).
Liczy się świadome i oryginalne wykorzystywanie właściwości konstrukcyjnych użytego
tworzywa.
5. Dopuszczalne jest stosowanie elementów z innych tworzyw w jednej formie o ile będzie to
uzasadnione racjami technologicznymi.

§7
Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin.
§8
Warunki projektowe
1. Prace na konkurs powinny być przygotowane i przesłane w następujący sposób:
a) wizualizacja w wersji elektronicznej 3D oraz wydruk planszy w formacie PDF lub JPG
o wymiarach 50x70 cm w układzie pionowym, zawierającą opis koncepcji oraz część
opracowaną dowolną techniką rysunkową.
b) opracowanie należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Instytutu Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej z dopiskiem „Konkurs na gadżet’’ oraz zaopatrzyć sześciocyfrowym
godłem - kodem, bez żadnych dodatkowych podpisów lub komentarzy. Godło nie może w
żaden sposób zdradzać danych autora.
c) w drugiej zaklejonej kopercie powinny znajdować się: godło plus podpisane przez autora
oświadczenie, dołączone do niniejszego regulaminu wraz z danymi uczestnika konkursu (zał.
nr 1).
2. Prace na konkurs należy składać w sekretariacie Instytutu Wzornictwa Politechniki
Koszalińskiej ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin do dnia 30 czerwca 2015 r. Liczy się data
wpłynięcia pracy.
§9
Nagrody
1. Przewiduje się następujące nagrody:
a) nagroda główna Organizatora konkursu w kwocie 5000 zł,*
b) Rada Miasta w ramach promocji zobowiązuje się do przekazania II nagrody w kwocie 2000 zł,*
c) Nagroda Rektora Politechniki Koszalińskiej w ramach promocji zobowiązuje się do przekazania III
nagrody w kwocie 1000 zł.*
d) Nagroda IV przekazana zostanie przez ,,Fundację Archikultura’’ w kwocie 1000 zł.

*wysokości wszystkich nagród są naliczane w wartości brutto

§ 10
Jury
Komisję konkursową stanowić będą:
– trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej,
– jeden przedstawiciel Władz Uczelni, delegowany z ramienia Rektora PK
– jeden przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta,
– dwóch przedstawicieli sektora biznesu,
- jeden przedstawiciel Fundacji Archikultura
– projektantów Instytutu Wzornictwa reprezentować będą:
Dr Magdalena Berlińska – projektant Wzornictwa
Dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska – projektant Architektury

§11
Unieważnienie konkursu
Organizatorzy mogą unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu nadesłanych
prac.
§12
Wybór prac i ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2015 r.
2. Planowana data wręczenia nagród nastąpi w ciągu dwóch tygodni od decyzji komisji
konkursowej.
3. Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej
Politechniki Koszalińskiej, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej oraz
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i Fundacji Archikultura.
§13
Wystawa pokonkursowa
1. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni projekty do ekspozycji na wystawie pokonkursowej.
2. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbierają swoje prace po
zakończeniu ekspozycji. Pozostali uczestnicy konkursu mogą odebrać prace po ogłoszeniu
wyników.

§14
Prawa autorskie
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystania przez
Politechnikę Koszalińską i Urząd Miasta Koszalina z możliwości zwielokrotniania nadesłanego
projektu na różnych nośnikach, publikowania i eksponowania w trakcie wystawy
pokonkursowej, do celów promocyjnych konkursu oraz celów komercyjnych promocji
Politechniki Koszalińskiej i Miasta Koszalina.
2. W przypadku wdrożenia prac nagrodzonych do pełnej publikacji przez wybranego
wykonawcę projektu, jego autor zobowiązuje się przekazać majątkowe prawa autorskie
Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

§15
Organizacja konkursu
1. Sekretariat konkursu znajduję się pod adresem:
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin,
tel. (094) 34 78 333, fax (094) 34 78 215.
2. Sekretarzami konkursu są:
Mgr Magdalena Piłaszewicz
Dr Jan Sikora
§16
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju
Politechniki Koszalińskiej w porozumieniu z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
2. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzygają
powyższe Podmioty organizacyjne.
3. Autorom prac, w tym również laureatom Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie, poza ewentualnymi przyznanymi nagrodami

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika
1.Oświadczam, że jestem jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej i
wszystkich jej elementów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych, w szczególności nie
naruszają prawa innych osób.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki
Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel.(94) 34 78 602,
moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu.
Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.
______________________________________________________________________
Imię i nazwisko
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Adres, telefon, e-mail
______________________________________________________________________
Podpis

