
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

na projekt nagrody przestrzennej „STATUETKI 

PRZYJACIELA TRANSPORTU DROGOWEGO” 

przyznawanej jako wyróżnienie osób oraz 

instytucji zasłużonych dla branży transportu 

drogowego przez Zrzeszenie 

Międzynarodowych Przewoźników 

Drogowych w Polsce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu (dalej jako: Konkurs) jest: 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 78 

(dalej jako: ZMPD bądź Organizator) 

 1.2. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest  Sekretarz Konkursu: 

Pani Magdalena Mrozińska-Dygos, tel.: 022 536 10 76, kom. 609 038 418 

e-mail: magdalena.mrozinska-dygos@zmpd.pl 

1.3. Regulamin Konkursu (dalej jako: Regulamin) dostępny jest na stronie internetowej 

Organizatora www.zmpd.pl/konkurs 

1.4.  Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do Organizatora, drogą mailową na adres mailowy 

wskazany w punkcie 1.2. powyżej, o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 

1.5. Organizator udzieli odpowiedzi na zapytania, o których mowa w ust. 1.4. powyżej, drogą 

mailową, na adres mailowy, z którego zapytanie o wyjaśnienie postanowień ww. Regulaminu 

otrzymał. 

2. FORMA KONKURSU 

2.1. Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, bez kwalifikacji wstępnych,  

w którym Organizator przewiduje nagrodę finansową. 

2.2. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Dokumenty i prace konkursowe 

należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

2.3.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 471). 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

3.1. Harmonogram Konkursu przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Czynność     Termin 

1 Ogłoszenie Konkursu    17.10.2016r. 

2 Składanie prac konkursowych   do 09.01.2017r. godz. 9.00   

mailto:magdalena.mrozinska-dygos@zmpd.pl
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3 Ogłoszenie wyników Konkursu   do 09.02.2017r. 

3.2. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac. O każdej zmianie 

terminów Organizator poinformuje zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 

internetowej www.zmpd.pl/konkurs 

4. KOMISJA KONKURSOWA 

4.1. Komisja Konkursowa składa się z Jury Konkursu oraz Sekretarza Konkursu. 

4.1.1. Jury Konkursu składa się z: 

1) Prezes Organizatora - Jan Buczek 

2) Wiceprezes ds. Finansowych Organizatora - Adam Byglewski 

3) Przedstawiciel Rady Organizatora - Piotr Kopczyński 

4) Przedstawiciel Rady Organizatora - Henryk Hałajko  

5) Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Organizatora - Małgorzata Zdrodowska 

6) Przedstawiciel Biura Organizatora - Anna Brzezińska - Rybicka 

7) Projektant Organizatora - Adrian Podbielski 

8) Projektant, wykładowca akademicki - Paweł Balcerzak 

9)  Projektant, wykładowca akademicki - Robert Pludra 

10) Brand Director STGU - Angelika Gromotka 

4.1.2. Sekretarzem Konkursu zostaje Magdalena Mrozińska-Dygos,  

e-mail: magdalena.mrozinska-dygos@zmpd.pl;  tel. 022 536 10 76,  kom. 609 038 418  

4.2. Sekretarz Konkursu odpowiada za: 

•  opracowanie informacji o pracach konkursowych, 

•  prowadzenie dokumentacji dotyczącej Konkursu, 

•  prowadzenie korespondencji z Uczestnikami Konkursu w imieniu Organizatora  

Konkursu i Komisji Konkursowej, 

•  powiadomienie Laureatów Konkursu o jego rozstrzygnięciu, 

•  zapewnienie anonimowości informacji o Uczestnikach Konkursu i pracach 

konkursowych. 
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ROZDZIAŁ II.  

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU  

5. Założeniem konkursu jest wyłonienie projektu „Statuetki przyjaciela transportu drogowego”, 

który będzie mógł być wdrożony do produkcji, a następnie przyznawany jako wyróżnienie 

osób oraz instytucji zasłużonych dla branży transportu drogowego przez Zrzeszenie 

Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. 

 Projekt statuetki w dużym stopniu powinien nawiązywać do głównej misji ZMPD, która stała 

się fundamentem ideowym dla konkursu na projekt „Statuetki przyjaciela transportu 

drogowego”. 

 Misją Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest wspieranie 

rozwoju transportu drogowego w Polsce oraz reprezentowanie i ochrona interesów polskich 

przewoźników drogowych, a w szczególności swoich członków wobec organów władzy  

i administracji publicznej, a także w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

 Szukając inspiracji dla formy statuetki nie można zapominać, że jest ona uhonorowaniem 

podmiotu, który działa na rzecz branży transportowej. Branży, w której Polacy dzięki swojej 

sile, odwadze, a także dzięki ciężkiej pracy, wiodą prym na skale międzynarodową, a polskie 

pojazdy ciężarowe dają Polakom wiodące miejsce w rankingach nowoczesności  

i ekologiczności taboru na świecie.  

 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nagrody przestrzennej (Statuetki), 

który będzie się charakteryzować wysokimi walorami artystycznymi, kreując jednocześnie 

ZMPD jako „mecenasa” dobrych zachowań/działań dla branży transportu drogowego. 

Wyłoniony projekt powinien również odznaczać się korzystną relacją pomiędzy ceną 

produkcji a atrakcyjnością formy. Statuetka powinna być łatwa do powielania. Projekt 

powinien uwzględniać sposób i miejsce przeznaczone do sygnowania statuetki danymi 

osobowymi przyszłego „Przyjaciela transportu drogowego”. 

ROZDZIAŁ III.  

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 

6.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. 

6.2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie, wraz z Prezentacją pracy konkursowej, na 

warunkach i w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawidłowo wypełnionej  

i podpisanej Karty Zgłoszeniowej, w tym oświadczeń w niej zawartych. Karta Zgłoszeniowa 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury, a także 

członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 

6.4.  Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć  maksymalnie trzy prace konkursowe. 



 

6.5. Laureat Konkursu po otrzymaniu informacji o wyborze jego pracy zobowiązuje się, w ramach 

otrzymanej nagrody, do podpisania Umowy z Organizatorem Konkursu, na podstawie której 

przeniesie autorskie prawa majątkowe do projektu statuetki na Organizatora oraz prawo 

własności egzemplarza pracy konkursowej, złożonej Organizatorowi, w tym nośnika, na 

którym praca została utrwalona, bez dodatkowego wynagrodzenia. Laureat Konkursu 

zobowiązuje się do podpisania Umowy, o której mowa powyżej w terminie 14 dni od 

momentu wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem. 

ROZDZIAŁ IV.  

SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

7.1.  Składana praca konkursowa powinna obejmować: 

I. prawidłowo wypełnioną oraz podpisaną Kartę Zgłoszeniową, o której mowa w ust. 6.2. 

powyżej, oraz  

II. pozbawioną graficznych i tekstowych elementów identyfikujących autora prezentację 

(zwaną także w treści niniejszego Regulaminu: Prezentacją pracy konkursowej), na którą 

składają się: 

a) wizualizacja projektu statuetki w formie graficznej zawierająca zdjęcia lub renderingi 

oraz rysunki techniczne wraz z wymiarowaniem i rzutowaniem obiektu,  

b) opis projektu uzasadniający obraną drogę projektową, 

c) karta technologiczna (opis projektu objaśniający technologię wykonania statuetki,  

w tym opis materiałów, z których ma być wykonana oraz szacunkowy koszt jednostkowy 

wykonania statuetki), 

d) elektroniczny model statuetki wykonany w programie 3D (plik w wybranym formacie 

spośród: IGES, STL, DWG, 3dm lub 3ds) lub prototypowy model rzeczywisty. 

7.2. Prezentację pracy konkursowej, przygotowaną w wersji elektronicznej na płycie CD bądź 

nośniku pendrive w formacie wielostronicowego pliku prezentacyjnego PDF (w preferowanej 

rozdzielczości 1366x769px), należy złożyć osobiście bądź listownie, wraz z Kartą 

Zgłoszeniową, o której mowa w ust. 6.2. powyżej w siedzibie Organizatora do dnia 

09.01.2017 r. do godziny 9.00.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora. Celem zapewnienia 

anonimowości autora,  płyta CD bądź inny nośnik, zawierający Prezentację pracy konkursowej 

powinny być pozbawione jakichkolwiek oznaczeń i opisów umożliwiających identyfikację 

autora. 

7.3. Osobie składającej pracę zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia do Konkursu 

w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w Karcie Zgłoszeniowej. 

7.4. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Prezentacji pracy konkursowej jest możliwe wyłącznie 

przed upływem terminu do składania prac konkursowych. 



 

7.5. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy 

konkursowej w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych 

kosztów. 

7.6.  Organizator nie zwraca Uczestnikom złożonych przez nich prac. Prace nienagrodzone 

Uczestnik może odbierać osobiście w siedzibie Organizatora po ogłoszeniu wyników 

konkursu. 

ROZDZIAŁ V.  

OCENA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ 

8  TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

8.1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac na zasadzie konsensusu. 

8.2.  Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo: 

 I. w pierwszym etapie, projektanci, wskazani w ust. 4.1.1. pkt 7) - 10) Regulaminu dokonują 

wstępnej selekcji wszystkich zgłoszonych prac, wybierając spośród nich te, które  

w największym stopniu spełniają kryteria oceny, wskazane w niniejszym Regulaminie. 

Wybrane w ten sposób prace przekazywane są pozostałym członkom Jury – przedstawicielom 

Organizatora, wskazanym w ust. 4.1.1. pkt 1) – 7); 

 II.  w drugim etapie, członkowie Jury – przedstawiciele Organizatora, wskazani w ust. 4.1.1. 

pkt 1) – 7), spośród przekazanych im przez projektantów wstępnie wyselekcjonowanych w 

pierwszym etapie prac, dokonają wyboru zwycięskiej pracy, której zostanie przyznana 

nagroda pieniężna, o której mowa w Rozdziale VI ust. 10.1. Regulaminu. Dodatkowo może 

zostać przyznane wyróżnienie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 10.2. Regulaminu. 

8.3. Projekt nie będzie rozpatrywany w przypadku zgłoszenia niekompletnego oraz w przypadku, 

gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu bądź nie podpisze któregokolwiek oświadczenia, 

zawartego w Karcie Zgłoszeniowej. 

8.4.  Członkowie Jury oceniają prace na zasadzie anonimowości, nie mają dostępu do informacji  

o autorze pracy. 

8.5.  Za organizację prac w Komisji Konkursowej, w tym zachowanie anonimowości odpowiada 

Sekretarz Komisji Konkursowej. 

8.6.  Komisja konkursowa ma pełną swobodę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. 

8.7  Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna  i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. KRYTERIA OCENY 

9.1. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o złożoną Prezentację pracy 

konkursowej, o której mowa w pkt 7.1.II niniejszego Regulaminu.  



 

9.2 Przy ocenie prac Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: 

a) walory artystyczne projektu; 

b) powiązanie projektu statuetki z działalnością ZMPD i celami konkursu opisanymi  

w Rozdziale II niniejszego Regulaminu; 

c) łatwość powielania; 

d) korzystną relacją pomiędzy ceną produkcji a atrakcyjnością formy; 

e) jakość Prezentacji pracy konkursowej. 

ROZDZIAŁ VI.  

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

10.  NAGRODY 

10.1. Organizator przewiduje w konkursie nagrodę główną o charakterze pieniężnym, w wysokości 

brutto 10.000 zł  (dziesięć tysięcy złotych).  

10.2. Organizator przyzna nagrodę główną Uczestnikowi konkursu, którego praca uzyska najwyższą 

ocenę. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowego wyróżnienia. 

10.3. Organizator może przyznać Uczestnikowi konkursu, któremu przyznał główną nagrodę 

(zwanemu także w treści niniejszego Regulaminu: Laureatem),  o której mowa w ust. 10.1. 

powyżej, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 2.000 zł (dwa tysiące 

złotych) brutto, w przypadku, gdy nagrodzony projekt będzie przez Organizatora realizowany, 

a Laureat będzie współdziałał z Organizatorem w pracach mających na celu realizację 

projektu, poprzez sprawowanie nadzoru nad jego wdrożeniem. Szczegółowe zasady 

współdziałania Laureata z Organizatorem zostaną określone w odrębnej umowie.  

10.4.  W przypadku, gdy nagrodzony bądź wyróżniony projekt jest wytworem  pracy kilku autorów, 

wypłaca się jedną wspólną nagrodę dla wszystkich autorów, w wysokości odpowiadającej 

nagrodzie głównej bądź wyróżnieniu.  

10.5.  O rozstrzygnięciu konkursu Organizator zawiadomi Uczestników konkursu poprzez ogłoszenie 

na stronie internetowej www.zmpd.pl/konkurs 

10.6. Laureat Konkursu oraz osoba wyróżniona zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu 

drogą mailową. 

10.7.  Nagrody zostaną wpłacone na rachunki bankowe wskazane odpowiednio przez Laureata  

i osobę, która otrzymała wyróżnienie, w wysokości odpowiadającej kwotom wskazanym  

w ust. 10.1.i 10.2. powyżej, pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie  

z postanowieniami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 
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ROZDZIAŁ VII.  

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

11.1.  Autorskie prawa majątkowe do projektów uczestniczących w konkursie pozostają własnością 

autorów, z wyjątkiem projektu nagrodzonego. 

11.2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (w przypadku projektu, będącego dziełem kilku 

autorów - odpowiednio Uczestnicy) składa również oświadczenie, że składany przez niego 

projekt jest efektem jego samodzielnej twórczości oraz, że posiada do niego niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, a także, że projekt w żaden sposób nie 

narusza praw osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Organizatorowi Konkursu z roszczeniem o ochronę jej praw, w tym praw autorskich lub dóbr 

osobistych z tytułu nabycia praw autorskich i korzystania przez Organizatora z projektu 

statuetki, Uczestnik zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora przez to szkodę, 

w szczególności zwrócić koszty i wydatki poniesione przez Organizatora na obsługę prawną 

sporu z taką osobą trzecią, a także zapłacić zasądzone od Organizatora lub ugodzone przez 

niego kwoty odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz osoby trzeciej. 

11.3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo reprodukcji i publikacji projektów, które zostaną 

złożone w konkursie w materiałach promocyjnych Organizatora konkursu, na stronach 

internetowych etc., prezentujących i promujących wyniki konkursu lub w celach 

marketingowych i autopromocyjnych Organizatora konkursu, za pomocą dowolnej techniki, 

bez wynagrodzenia. 

11.4. Ustalenia punktu 11.3. nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów projektów,  

w tym prawa do oznaczenia projektu imieniem i nazwiskiem autora. 

11.5. Laureat konkursu przeniesie na Organizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami ust. 6.5. 

niniejszego Regulaminu,  autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnych technikach istniejących w dniu podpisania 

Umowy; 

b) rozpowszechnianie, publiczne udostępnienie oraz wprowadzanie do obrotu przy użyciu 

istniejących w dniu podpisania Umowy urządzeniach lub technikach; 

c) digitalizacja; 

d) wprowadzanie do pamięci komputera; 

e) wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym Internetu, plików w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika portali internetowych, w tym 

znajdujących się w dyspozycji Organizatora, łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci 

RAM;  

f) rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku 



 

audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz drukiem;  

g) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie oraz nadawanie;  

h) publiczne udostępnianie w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

i) dokonywania opracowań i zmian, a także zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania opracowaniami dzieła, na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej; 

j) tworzenie statuetek, wyrobów rzemiosła z dowolnych materiałów na podstawie 

nagrodzonej pracy; 

k) eksploatacji w sposób opisanych w lit. a-j w całości, we fragmentach, bez tytułu, odrębnie 

(samodzielnie) lub w połączeniu z innymi utworami, wedle uznania Organizatora. 

11.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o Laureacie Konkursu oraz osobie wyróżnionej, a także umieszczania tych informacji  

w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i Internecie, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, złożoną przez Uczestnika wraz z Kartą Zgłoszeniową. 

ROZDZIAŁ VIII.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

12.1. Uczestnik, wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, składa oświadczenie w zakresie 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 922), a w szczególności na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłaniania zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody, 

b) opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie 

internetowej Organizatora, w przypadku zwycięstwa w Konkursie. 

12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi 

podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji 

Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy 

przeprowadzeniu Konkursu. 

12.3. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z o ochronie danych 

osobowych jest Organizator.  

12.4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania 

na stronie internetowej Organizatora danych dotyczących osób nagrodzonych w Konkursie  

i w tym celu będą upubliczniane. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922&min=1
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922&min=1


 

oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. 

12.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

ROZDZIAŁ IX.  

PRZEPISY KOŃCOWE 

13.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta Zgłoszeniowa 

*Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Telefon:  

Adres:  

e-mail: 

liczba zgłoszonych prac: 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na projekt nagrody przestrzennej 

„STATUETKI PRZYJACIELA TRANSPORTU DROGOWEGO” przyznawanej jako wyróżnienie osób oraz 

instytucji zasłużonych dla branży transportu drogowego przez Zrzeszenie Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce i zgadzam się na zawarte w nim postanowienia, w tym wyrażam 

zgodę na nieodpłatne opublikowanie oraz rozpowszechnianie zgłoszonego/ych projektu/ów  

w materiałach promocyjnych Organizatora konkursu, na stronach internetowych etc., prezentujących 

i promujących wyniki konkursu lub w celach marketingowych i autopromocyjnych Organizatora 

Konkursu, za pomocą dowolnej techniki. 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Zrzeszenie Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, kod  

00-175, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania w materiałach promocyjnych oraz na stronie 

internetowej Organizatora danych dotyczących zwycięzcy Konkursu i w tym celu będą upubliczniane. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz ogłoszenia werdyktu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

 



 

4. Oświadczam, że stworzony/e projekt/y jest/są efektem mojej samodzielnej twórczości oraz, że 

posiadam do powyższego/ych projektu/ów niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa 

autorskie oraz, że stworzony/e przeze mnie projekt/y nie narusza/ją w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

5. W przypadku zdobycia nagrody głównej  zobowiązuję się do przeniesienia na rzecz Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do projektu statuetki w zakresie pól eksploatacji, wskazanych  

w Regulaminie i umowie, na podstawie której  prawa te przeniosę na Organizatora oraz w terminie  

i na warunkach w Regulaminie wskazanych, a także prawa własności egzemplarza pracy konkursowej, 

złożonej Organizatorowi, w tym nośnika, na którym praca została utrwalona. 

 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku projektu, będącego dziełem kilku autorów, należy dodać kolejnych i uzupełnić 

odpowiednio dane każdego z nich, ponadto każdy autor składa swój czytelny podpis pod każdym 

oświadczeniem 


