Regulamin Konkursu
Heweliusz. Hipster czy uczony? Konkurs na mapping.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie „Heweliusz. Hipster czy uczony? Konkurs
na mapping”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
3. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez
Pawła Golaka – dyrektora Hevelianum, jednostki budżetowej, zwana dalej
„Organizatorem”.
4. Konkurs jest częścią rocznych obchodów 410 urodzin Jana Heweliusza, którego
patronat medialny objęli: Portal Miasta Gdańska www.gdansk.pl; Portal
www.trojmiasto.pl oraz Radio Gdańsk.
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie trójwymiarowego pokazu zwanego dalej
„Mappingiem” na frontowej ścianie budynku Wozowni Artyleryjskiej
na terenie Hevelianum.
6. Przez Mapping, Organizator rozumie: trójwymiarowy pokaz łączący światło,
obraz i dźwięk (tzw. video mapping 3d, zewnętrzny). Pokaz powinien
w aktywny sposób wykorzystywać elementy architektoniczne budynku,
tzn., że elementy architektoniczne budynku powinny zostać uwzględnione
i aktywnie wkomponowane w poszczególne sceny i elementy pokazu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia możliwości wykonania
Mappingu, gdzie budynek będzie pełnił jedynie funkcję ekranu dla
prezentowanych treści.
7. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najciekawszych
Mappingów, a także promocja działalności Hevelianum.
8. Mapping swoją treścią ma nawiązywać do historii i talentów Jana Heweliusza,
patrona Hevelianum. Dobór środków wyrazu jest dowolny.
9. Konkurs jest jednoetapowy.
10.Konkurs ma formułę otwartą, tzn. jest adresowany do wszystkich
zainteresowanych.
11.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
W
Konkursie
nie
mogą
brać
udziału
pracownicy
Organizatora
oraz członkowie Jury.
Wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
Zgłoszenie projektu/ów jest bezpłatne.

3. PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa, zwana dalej „Pracą Konkursową”, to plik multimedialny
Mappingu w formacie MP4 wykonany przez Uczestnika, wraz z Kartą Zgłoszenia
stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku wygranej Uczestnik
zostanie poproszony przez Organizatora o dostarczenie pliku emisyjnego
Mappingu w formacie HAP (plik w formacie HAP nie musi być częścią Pracy
Konkursowej).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu
uzupełnienia niekompletnych danych zawartych w Karcie Zgłoszenia.
3. Nienadesłanie któregokolwiek z elementów Pracy Konkursowej, o których mowa
w punkcie 3.1, skutkuje odrzuceniem Pracy Konkursowej.
4. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Pracę Konkursową, w
tym przypadku każda Praca Konkursowa powinna być dostarczona
w osobnej kopercie.
5. Projekty powinny być przedłożone na pamięci zewnętrznej USB w formacie MP4.
Pamięć USB musi być podpisania jedynie tytułem Pracy Konkursowej.
Dodatkowo, w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem Pracy Konkursowej
należy umieścić Kartę Zgłoszenia. Na kopercie należy umieścić nagłówek:
Heweliusz. Hipster czy uczony? Konkurs na mapping. Koperty z Kartą
Zgłoszeniową będą otwierane po rozstrzygnięciu konkursu.
6. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania Prace
Konkursowe nie mogą zawierać informacji o autorze.
7. Nadesłanie Pracy Konkursowej na adres, o którym mowa w punkcie
4.1 oznacza:
1) akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
2) wyrażenie zgody na prezentowanie Pracy Konkursowej w ramach wystawy
i albumu pokonkursowego oraz jej publikację w dokumentacji konkursowej,
na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach prasowych
dotyczących Konkursu,
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika
w
związku
i
na
potrzeby
organizacji
i rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Organizator może domagać się od Uczestnika dodatkowej weryfikacji oraz
potwierdzenia posiadania praw, o których mowa w punkcie 3.1 Regulaminu. W
takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika
do okazania oryginału projektu Mappingu, z których powstała Praca
Konkursowa.
10.Specyfikacja techniczna Mappingu stanowi Załącznik nr 2 niniejszego
Regulaminu.

4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Prace Konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia
(Załącznik nr 1) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godziny 14:00 na
adres: Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk – liczy się data
rzeczywistego dostarczenia przesyłki na adres Organizatora. Organizator nie
odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe podczas
doręczania przez pocztę lub kuriera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość
doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych
w imieniu organizatora lub przez/do Organizatora w związku z konkursem.
3. Zgłoszone Prace Konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.
5. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Nadesłane Prace Konkursowe będą kwalifikowane pod względem formalnym
oraz oceniane pod kątem walorów artystycznych, z zachowaniem
anonimowości, przez Jury. Jury zostanie powołane przez Organizatora
do oceny prac i wyłonienia zwycięskich projektów.
2. Decyzja Jury będzie ostateczna i niepodważalna.
3. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo
do
nie
przyznania
wszystkich
lub
niektórych
nagród
określonych
w punkcie 6 ust. 1 Regulaminu, gdy żadna lub niektóre Prace Konkursowe nie
spełniają warunków konkursowych, bądź walory artystyczne zgłoszonych Prac
Konkursowych nie spełnią oczekiwań Jury.
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6. NAGRODY
W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości brutto:
Nagroda główna w wysokości 5 000,00 zł
Nagroda za drugie miejsce w wysokości 3 000,00 zł
Nagroda za trzecie miejsce w wysokości 2 000,00 zł
Nagrodzone Prace Konkursowe zyskuje prawo do cyklu projekcji, której
finansowanie zapewnia Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
Nagroda podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

7. SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej obchodów 410
urodzin Jana Heweliusza www.janheweliusz.pl do 30 czerwca 2021 roku. Laureat
konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PROJEKTU
ORAZ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRACY
KONKURSOWEJ:
1. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia
pisemnego
oświadczenia
o
posiadaniu
wyłącznych
autorskich
praw
majątkowych do pracy, zawartego w Karcie zgłoszenia.
2. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia
nagród przez Uczestników.
3. Z laureatami nagrodzonych prac Organizator podpisze umowę o udzieleniu
licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej (wzór umowy stanowi Załącznik nr
3). Przyznana nagroda stanowi wynagrodzenie za udzielenie licencji
do korzystania z Prac Konkursowych. Warunkiem wypłaty nagród, o których
mowa w punkcie 6 Regulaminu jest zawarcie przez Uczestnika umowy,
o której mowa w niniejszym punkcie.
4. Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
unieważnienia
konkursu
w przypadku:
a. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.
b. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków
regulaminu.
c. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich oraz
za wady prawne nadesłanej pracy konkursowej, w tym również utworów w
rozumieniu
prawa
autorskiego,
w
przypadku,
gdy
naruszenie
to jest następstwem przekazania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych.
W
przypadku
wystąpienia
przez
osobę
trzecią
z roszczeniami wynikającymi z powyższych tytułów, Organizator niezwłocznie
zawiadomi o tym Uczestnika. Uczestnik zrekompensuje Organizator wszelką
szkodę w postaci uszczerbku majątkowego, którego Organizator dozna w
wyniku skierowania przeciwko niemu wymienionych wyżej roszczeń pod
warunkiem, że szkoda powstanie poprzez sytuacje opisane powyżej.
9. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Dane kontaktowe:
Hevelianum ul. Gradowa 6 , 80-802 Gdańsk
tel.: (58) 300 08 42 wew. 45
e-mail: sekretariat@hevelianum.pl
2. Uczestnicy mogą zadawać Organizatorowi pytania do treści Regulaminu
do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Treść pytań, uznanych przez Organizatora za
istotne, zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami na stronie internetowej
dedykowanej obchodom 410 urodzin Jana Heweliusza: www.janheweliusz.pl
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami w imieniu Organizatora jest p.
Dorota Ciemna, dorota.ciemna@hevelianum.pl +48 508 736 963.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej 410 urodzin Jana Heweliusza:
www.janheweliusz.pl
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10. DANE OSOBOWE
Dane
osobowe
Uczestników
Konkursu
będą
chronione
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 (RODO).
Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator konkursu
(wskazany w punkcie 10 ust. 8 Regulaminu).
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, tj. wyłonienia laureatów, przyznania, wydania
i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1b RODO), a także dla celów promocji
Konkursu oraz promocji działalności Hevelianum (art. 6 ust. 1f RODO).
Organizator będzie przetwarzał dane (podane przez uczestnika) przez okres do
5 lat o momentu zakończenia konkursu.
Dane uczestnika będą powierzane mediom patronującym konkursowi, celem
jego promocji, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą się znaleźć
tylko jako zapisy na serwerach, na których przechowywane są dane
upubliczniane w mediach społecznościowych (np. na FB).
Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię
i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Dane
laureatów Konkursu (imię i nazwisko) mogą też być publikowane
w mediach społecznościowych i prasie.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi
do kontaktu w sprawach Konkursu lub z Inspektorem Danych Osobowych pod
adresem iod@hevelianum.pl.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty
lub usług kurierskich, z których korzystać będą Uczestnicy. Organizator nie
ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych
z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych
w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie
po
konsultacji
z
autorem,
w
celu
ostatecznego
przystosowania
go do projekcji. W uzasadnionych przypadkach Organizator może udzielić
autorowi zwycięskiego projektu wsparcia w konwersji pliku MP4 na HAP
(plik emisyjny Mappingu).
Koszty przygotowania oraz złożenia Prac Konkursowych ponosi wyłącznie
Uczestnik.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna Mappingu
Załącznik nr 3 – wzór umowy licencyjnej

