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Regulamin ogólnopolskiego konkursu 
na projekt bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej w związku ze staraniami o wpis 

Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 
 

Założenia wstępne 
Przeświadczenie  o  wyjątkowej  i  uniwersalnej  wartości  Stoczni  Gdańskiej  oraz  decyzja  o  próbie 
przekonania  społeczności  międzynarodowej  do  uznania  Stoczni  za  dobro  światowego  dziedzictwa 
znalazła swój wyraz w umieszczeniu Stoczni Gdańskie na liście informacyjnej i złożeniu wniosku o wpis 
Stoczni na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach dokumentu aplikacyjnego pt. „Gdańsk ‐ 
miasto wolności i pamięci”. 
Stocznia Gdańska jest miejscem‐symbolem narodzin społecznego ruchu „Solidarności”, który przyczynił 
się do zmian geopolitycznych i zainicjował proces zmian społecznych i ideologicznych nie tylko w Polsce 
i  Europie  środkowo‐wschodniej,  ale  także  na  całym  świecie,  prowadząc  do  upadku  komunizmu  w 
Europie, zakończenia „zimnej wojny” i przezwyciężenia światowych podziałów.  
Z wyjątkowej, uniwersalnej wartości miejsca i związanych z nim ludzi, idei i znaczeń  wynika potrzeba 
wspólnego dialogu poprzez budowanie narracji pomiędzy interesariuszami a społeczeństwem.  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin  ustala  zasady  i warunki  organizacji  konkursu  na  projekt  bluzy  i  czapki  inspirowanej 

historią Stoczni Gdańskiej w związku ze staraniami o wpis Stoczni Gdańskiej na Listę światowego 
dziedzictwa  UNESCO  (zwanego  dalej  „Konkursem”),  sposób  wyłaniania  laureatów  oraz 
powoływania i działania jury.  

2. Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i dobrowolny. 

organizator patronat
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§ 2 
Organizator Konkursu 

Organizatorem  Konkursu  jest  Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  z siedzibą w Warszawie,  przy  ul. 
Kopernika 36/40 (zwany dalej „Organizatorem”). 

 
§ 3 

Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest: 

1) wykorzystanie  potencjału  rozwojowego  dziedzictwa  w  wypracowaniu  dobrych  praktyk  w 
zakresie wzornictwa przemysłowego, 

2) promocja wyjątkowości i uniwersalnej wartości Stoczni Gdańskiej. 
 

§ 4 
Adresaci Konkursu 

1. Do  Konkursu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne,  osoby  prawne  lub  jednostki  organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z zastrzeżeniem 
ust. 2 poniżej.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 
1) pracownicy  Organizatora  ani  osoby  pozostające  z  nim  w  stosunku  zlecenia  lub  w  innym 

stosunku  cywilnoprawnym, oraz  członkowie  rodzin wskazanych osób, do drugiego  stopnia 
pokrewieństwa lub powinowactwa. 

2) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, 
w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.  

 
§ 5 

Przedmiot Konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu: 

1)  bluzy inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej, o następującej charakterystyce: 
a) wykonana z bawełny i elastanu, 
b) posiadająca rozmiar uniwersalny, 
c) wykorzystująca grafikę przestawioną w załączniku nr 4 w wersji kolorowej lub czarno‐białej, 

2) czapki inspirowanej  historią Stoczni Gdańskiej, o następującej charakterystyce: 
a) wykonana z wełny i akrylu, 
b) posiadająca rozmiar uniwersalny, 
c) wykorzystująca grafikę przestawioną w załączniku nr 4 w wersji kolorowej lub czarno‐białej. 

 
§ 6 

Kategorie konkursowe 
1. Projekty konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach: 

1) projekt bluzy inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej; 
2) projekt czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej. 
 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić Projekt konkursowy w jednej lub w dwóch kategoriach.  
3. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość Projektów konkursowych. 
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§ 7 
Zasady składania zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnik Konkursu przygotowuje komplet dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się: 
1) karta  zgłoszenia  uczestnictwa  w  Konkursie  (formularz  karty  zgłoszeniowej  dostępny 

wraz z regulaminem Konkursu  na stronie internetowej Organizatora ‐ www.nid.pl) wraz 
z  oświadczeniem  podmiotu  zgłaszającego  uczestnictwo  w  Konkursie  o akceptacji 
postanowień  niniejszego  Regulaminu  ‐  stanowiące  załącznik  nr  1  do  Regulaminu 
Konkursu,  

2) oświadczenie osoby fizycznej zgłaszającej uczestnictwo w Konkursie o wyrażeniu zgody 
na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  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) – stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, 

3) Karta projektu zawierająca: 
a) przedstawienie Projektu konkursowego z przodu i z tyłu ‐ grafika komputerowa + 

wizualizacja, 
b) dokładną  specyfikacją  techniczną,  umożliwiającą  późniejszą  produkcję  Projektu 

konkursowego  –  zgodnie  z  kartą  specyfikacji,  stanowiącą  załącznik  nr  3  do 
regulaminu Konkursu. 

2. Podmiot zgłaszający uczestnictwo w Konkursie może dołączyć do dokumentacji zgłoszeniowej inne 
materiały, mające jego zdaniem znaczenie dla pełnego udokumentowania zgłoszenia uczestnictwa 
w Konkursie. 

3. Dołączone  do  karty  zgłoszenia  uczestnictwa  w  Konkursie  materiały  powinny  zostać  opisane 
danymi określającymi Podmiot  zgłaszający uczestnictwo w Konkursie  (imię, nazwisko/nazwa) a 
także powinny być ponumerowane. 

4. Po upływie terminu naboru zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie Podmiot zgłaszający uczestnictwo 
w Konkursie nie może dokonywać żadnych zmian w dokumentacji zgłoszeniowej. 

5. Rzetelność  i jakość  przygotowania  dokumentacji  zgłoszeniowej  wpływa  na  ocenę  Projektu 
konkursowego  przez  jury  Konkursu.  Złożenie  niekompletnej  lub  niepoprawnej  formalnie 
dokumentacji zgłoszeniowej uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia. 

6. Nadesłana  dokumentacja  zgłoszeniowa  pozostaje  w archiwum  Konkursu  przez  okres  3  lat  od 
zakończenia  Konkursu.  Po  upływie  tego  okresu  tylko  dokumentacja  nagrodzonych  Projektów 
konkursowych pozostaje w archiwum Konkursu wieczyście, natomiast dokumentacja wszystkich 
pozostałych  zgłoszeń  uczestnictwa  w  Konkursie  ulega  wybrakowaniu  zgodnie  z procedurą 
archiwalną. 
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§ 8 
Miejsce i termin składania dokumentacji zgłoszeniowej 

1. Komplet dokumentacji zgłoszeniowej należy przesłać na adres Organizatora: 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
ul. Kopernika 36/40, 00‐924 Warszawa 
z dopiskiem „Konkurs na Projekt bluzy i czapki” 

2. Na kompletną dokumentację zgłoszeniową składają się elementy wyszczególnione w § 7 ust. 1 pkt 
1‐4. 

3. Termin nadsyłania dokumentacji  zgłoszeniowej upływa  z dniem 30 września 2019  r.  (decyduje 
data stempla pocztowego). 

4. W  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa  może  wydłużyć 
termin nadsyłania dokumentacji zgłoszeniowej. 

 
§ 9 

Jury Konkursu 
1. Jury Konkursu sprawuje kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokonuje oceny 

nadesłanych Projektów konkursowych. 
2. W skład jury wchodzi 7 członków.  
3. Pracami  jury  kieruje  przewodniczący  lub  w jego  zastępstwie  wiceprzewodniczący,  wybrani 

większością głosów przez członków jury. Dla ważności obrad wymagane jest kworum, stanowiące 
dwie  trzecie  całkowitej  liczby  członków  jury,  przy  obecności  przewodniczącego  lub 
wiceprzewodniczącego. 

4. Członek jury może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w pracach jury. 
5. Nowi członkowie jury mogą zostać powołani w trakcie trwania Konkursu jedynie w przypadku, gdy 

z przyczyn losowych udział w pracach jury któregoś z jego członków nie będzie możliwy lub gdy 
któryś z członków zrezygnuje z udziału w pracach jury.  

6. W przypadku,  gdy  członek  jury  jest w  jakikolwiek  sposób  związany  z  Podmiotem  zgłaszającym 
uczestnictwo  w  Konkursie,  wstrzymuje  się  on  od  oceny  danego  Projektu  konkursowego 
zgłoszonego przez ten Podmiot. 

7. Członkowie jury dokonują wstępnej oceny zgłoszonych Projektów konkursowych indywidualnie, 
przyznając punkty każdemu zgłoszonemu Projektowi: 

1) za oryginalność Projektu (w skali od 0 do 10) 
2) za wartość merytoryczną Projektu (w skali od 0 do 60), w tym: 

 za zgodność Projektu z ideą Konkursu – inspiracja historią Stoczni Gdańskiej (0‐40); 
 za wykorzystanie elementów graficznych  lub kolorystyki nawiązującej do kolorystyki 

odzieży roboczej pracowników Stoczni Gdańskiej (0‐20), 
3) za atrakcyjną i praktyczną formę Projektu (w skali od 0 do 20), w tym: 

 za uniwersalność Projektu – zastosowanie modelu unisex (0‐10) 
 za użyteczność Projektu – możliwość praktycznego zastosowanie do powszechnego 

użytku (0‐10) 
4) za szczegółowość i precyzyjność opisu technicznego Projektu (w skali od 0 do 10). 

8. Obrady jury są tajne. 
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9. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
10. Z przebiegu Konkursu jury sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów. 
 

§10 
Nagrody 

1. Jury  spośród Projektów zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie wybiera  laureata w każdej  z 
kategorii Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną: 
a) nagroda w Kategorii I – 6.000,00 zł brutto; 
b) nagroda w Kategorii II – 3.000,00 zł brutto. 

3. Budżet Konkursu zawarty jest w budżecie Organizatora, a jego źródłem są środki Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

4. W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii.  
5. W przypadku, gdy laureat Konkursu odmówi zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 3 poniżej, 

zostaje on zdyskwalifikowany z Konkursu oraz traci prawo do nagrody pieniężnej, a w jego miejsce 
jury dokona wyboru kolejnego laureata zgodnie z procedurą określoną w § 9.  

 
§ 11 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  w terminie  do  dnia  7  października  2019  r.  na  stronie 

internetowej Organizatora ‐ www.nid.pl 
 

§ 12 
Wykorzystanie zgłoszonych Projektów  

1. Podmiot  zgłaszający  Projekt  edukacyjny wyraża  zgodę na wykorzystywanie  przez Organizatora 
Projektu  edukacyjnego,  jak  i jego  poszczególnych  części,  stanowiących  utwory  w rozumieniu 
ustawy  z dnia  4  lutego  1994  r.  o prawie  autorskim  i prawach  pokrewnych,  na  warunkach 
przewidzianych w ramach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa –Użycie niekomercyjne 
3.0 Polska.  

 
§ 13 

Prawa autorskie 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), 
będzie  w  całości,  jak  i  w  poszczególnych  częściach,  wolna  od  wad  fizycznych  i  prawnych  a 
uczestnikowi  Konkursu  przysługiwać  będą  do  niej  wyłączne  i  nieograniczone  autorskie  prawa 
majątkowe oraz, że prawa te nie zostaną w żaden sposób ograniczone. 

2.  Organizator ma prawo do wykorzystania Pracy konkursowej Laureata Konkursu jako projektu w 
oparciu o który wykonane zostaną przedmioty promujące ideę wpisu Stoczni Gdańskiej na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.  

3. Laureat  Konkursu  zobowiązuje  się  przenieść  nieodpłatnie  na  Organizatora  autorskie  prawa 
majątkowe do utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimkolwiek 
środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  niezależenie  od  formatu,  systemu  lub  standardu,  
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w  tym  wprowadzenie  do  pamięci  komputera  oraz  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub 
zwielokrotnianie  takich  zapisów,  włączając  w  to  sporządzanie  ich  kopii  oraz  dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) tworzenie nowych wersji i adaptacji; 
4) rozpowszechnianie w Internecie oraz w sieciach zamkniętych; 
5) zezwolenie na tworzenie, w konsultacji merytorycznej z laureatem Konkursu, opracowań, 

przeróbek  utworu  oraz  rozporządzanie  i  korzystanie  z  takich  opracowań  na wszystkich 
polach eksploatacji, określonych w niniejszym regulaminie; 

6) prawo  do  wykorzystywania  utworu  do  celów  edukacyjnych  i  związanych  z  promocją 
działalności statutowej Organizatora; 

7) prawo do rozporządzania utworem i prawo udostępniania utworu do korzystania, w tym 
udzielania  licencji  na  rzecz  osób  trzecich,  na  wszystkich  wymienianych  w  niniejszym 
regulaminie polach eksploatacji. 

4. Nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu nastąpi w drodze odrębnej 
umowy zawartej pomiędzy laureatem Konkursu a Organizatorem.  
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub kurierskie, z których korzystać 
będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje 
wynikające z podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

2. Organizator  przewiduje  możliwość  zmiany  Regulaminu  Konkursu,  przerwania  lub  odwołania 
Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym 
stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego 
prawa,  wydanie  decyzji  administracyjnej  lub  prawomocnego  orzeczenia  sądowego,  mających 
wpływ  na  prowadzenie  Konkursu,  pod  warunkiem  wcześniejszego  podania  tego  faktu  do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora ‐ www.nid.pl. 

3. We  wszystkich  szczegółowych  kwestiach  nieobjętych  niniejszym  Regulaminem,  decyzje 
podejmuje Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

 
 


