
Regulamin Konkursu 

„Statuetka okolicznościowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile” 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu oraz wykonanie modelu „Statuetki 

okolicznościowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile”, zwanego dalej Konkursem, 

jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.  

2. Regulamin Konkursu, określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności:  

a) zasady i warunki organizacji Konkursu,  

b) tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej,  

c) tryb zgłaszania projektów statuetki oraz przyznawania nagród w Konkursie.  

 

§2 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie modelu „Statuetki okolicznościowej Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Pile”  

2. Projekt statuetki powinien:  

a) zawierać kształt liścia jarzębu brekinii (Sorbus torminalis), 

b) posiadać miejsce na zamieszczanie nazwy/logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Pile. 

3. Statuetka powinna być nie wyższa niż 25cm i nie szersza niż 10 cm. 

 

§3 

1. Uczestnikami Konkursu są studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 

§4 

1. Konkurs jest dwuetapowy. I etap konkursu polega na zgłoszeniu projektu graficznego „Statuetki 

okolicznościowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile”. Spośród Uczestników I 

etapu konkursu Komisja powołana przez Dyrektora Lasów Państwowych w Pile wyłoni trzech 

Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie konkursu. II etap konkursu polegał będzie  

na stworzeniu modelu statuetki w drewnie i dostarczeniu go do  Wydział Rzeźby i Działań 

Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – sala 322 ( 3 piętro) bud. B. 
2. Prace do Konkursu powinny być zgłaszane indywidualnie.  

3. Każdy zgłoszony do Konkursu Uczestnik może przedstawić Organizatorowi Konkursu nie więcej 

niż jeden projekt statuetki.  

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.  

 

§5 

 

1. I etap konkursu polega na zgłoszeniu „Statuetki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Pile” w formie projektu graficznego.  

2. Zgłoszenie projektu powinno zawierać: 

a) szczegółowy opis projektu, 

b) wymiary (dł./szer./gł.), 

c) wizualizację projektu statuetki wykonanej w dowolnym programie graficznym. 

3. Projekt powinien zostać przesłany drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG w jakości  

do druku (min. 300dpi).  

4. Projekt statuetki należy przedstawić na neutralnym tle, bez narracji.  

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłączne projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia  

w innych konkursach. 



6. Zgłoszenie projektu „Statuetki okolicznościowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Pile” należy przesłać w formie elektronicznej na adres: rdlp@pila.lasy.gov.pl do dnia 20 

grudnia 2017 roku. 
7. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 6 §5 nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Komisja konkursowa wyłoni projekty trzech Statuetek, których twórcy wezmą udział w II etapie 

konkursu. 

9. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu zostaną poinformowani o tym pocztą 

elektroniczną do dnia 5 stycznia 2018 roku.  

 

§6 

1. II etap konkursu polega na wykonaniu modelu „Statuetki Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Pile” z drewna na podstawie projektu przestawionego przez Uczestnika w I etapie 

konkursu. 
2. Model statuetki należy zabezpieczyć i dostarczyć do Wydział Rzeźby i Działań 

Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - sala 322 ( 3 piętro) bud. B do dnia 9 lutego 

2018 roku. 

3. Modele dostarczone po terminie wskazanym w ust. 2 §6 nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

§7 

1. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji 

konkursowej (w tym Pracy konkursowej).  

2. Modele statuetek, za wyjątkiem projektu nagrodzonego nagrodą główną, podlegają zwrotowi ich 

autorowi na jego pisemną prośbę.  

 

§8 

1. Projekty zgłoszone do Konkursu ocenia Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 3 osoby, 

powołana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.  

2. Projekt zgłoszony do Konkursu członkowie Komisji Konkursowej, po dokonaniu oceny spełnienia 

warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, oceniają biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, możliwości technologiczne wykonania projektu 

oraz spełnienie warunków opisanych w Regulaminie. 

3. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech najlepszych projektów. 

4. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Artystycznego  

w Poznaniu. Komisja konkursowa wraz z przedstawicielem Uniwersytetu Artystycznego 

w Poznaniu oceni trzy Statuetki wykonane w drewnie. 

5. Decyzje o wyborze laureata konkursu podejmuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Pile. 

 

 

§9 

Niespełnienie wymogów formalnych zgłoszenia określonych w Regulaminie lub dostarczenie 

modelu statuetki w stanie uszkodzonym powoduje odrzucenie zgłoszenia przez Organizatora.  

 

 

§10 

1. Wyniki obu etapów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: 

www.rdlp.pila.lasy.gov.pl w zakładce: Aktualności oraz stronie internetowej Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu w zakładce: Ogłoszenia. 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach indywidualnie.  

 

§11 

1. Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną zwycięzcy Konkursu w wysokości 1 000 zł 

netto (słownie: tysiąc złotych).  

mailto:rdlp@pila.lasy.gov.pl


2. Komisja Konkursowa przyzna dwie nagrody rzeczowe dla autorów modeli statuetek biorących 

udział w II etapie konkursu.  

 

§12 

W przypadku, gdy żaden z przedstawionych przez Uczestników Konkursu projektów nie spełnia 

oczekiwań Organizatora – Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a nagroda nie zostanie przyznana.  

 

§13 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku. 

 

§14 

1. Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy,  

o której mowa w §15 ust.1.  

2. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez Laureata w umowie, o której 

mowa w §15 ust.1.  

 

§15 

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku zawrze  

z autorem nagrodzonego nagrodą główną projektu Statuetki odrębną umowę, o przeniesieniu  

na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowania projektu Statuetki  

oraz prawa do własności egzemplarza Statuetki dostarczonej w ramach Konkursu.  

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.  

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania przez niego nagrodzonej Statuetki lub z tytułu jej niewykorzystania  

albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.  

 

§16 

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich  

w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.  

 

§17 

Uczestnicy Konkursu składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2016r, poz. 922) przez Organizatora w celu prawidłowego prowadzenia Konkursu. 

 

§18 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej 

Organizatora: www.rdlp.pila.lasy.gov.pl w zakładce: Aktualności.  

 

§19 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udziela Organizator wyłącznie drogą 

elektroniczną poprzez adres elektroniczny: rdlp@pila.lasy.gov.pl. 


