
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU „RokREGULAMIN KONKURSU „RokREGULAMIN KONKURSU „RokREGULAMIN KONKURSU „Rok    TON w TON w TON w TON w 
Polsce”Polsce”Polsce”Polsce”    temat STÓŁ DLA MŁODYCHtemat STÓŁ DLA MŁODYCHtemat STÓŁ DLA MŁODYCHtemat STÓŁ DLA MŁODYCH    

    
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    
 
1. Organizatorem konkursu jest TON a.s.TON a.s.TON a.s.TON a.s., z siedzibą przy ul. Michaela Thoneta 148, Bystrice 
pod Hostynem, Czech Republic, TON Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. KEN 47/U10, 
Warszawa. 
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą „Rok TON 
w Polsce”. 
3. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikami, a 
Organizatorem dotyczącą udziału w Konkursie. 
4. Obowiązkiem Uczestnika jest uważnie się z nim zapoznać. 
5. Harmonogram Konkursu: 
15.10.2012 – rozpoczęcie konkursu 
31.01.2013 – ostateczny termin nadsyłania prac  
30.11.2012 – ogłoszenie kapituły konkursu 
25.02.2013 – obrady kapituły i ogłoszenie zwycięzców 
 
 
§ 2 CEL § 2 CEL § 2 CEL § 2 CEL KONKURSUKONKURSUKONKURSUKONKURSU    
 
1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów, przygotowanych w oparciu o 
temat Konkursu i promocję  młodych designerów.  
2. Temat Konkursu: Stół dla młodych 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 
§ 3  UCZESTNICY KONKURSU§ 3  UCZESTNICY KONKURSU§ 3  UCZESTNICY KONKURSU§ 3  UCZESTNICY KONKURSU    
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby prawne lub fizyczne, grupy projektowe oraz inne 
podmioty. Uczestnicy muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 – 30 lat. 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz krewni 
pracowników Organizatora w linii prostej i bocznej. 
 
§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE    
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

A. przesłanie pracy konkursowej oraz jej opisu zgodnie z wymogami określonymi w 
niniejszym Regulaminie; 

B. dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 
oświadczeniem o uregulowanej sytuacji prawnej projektu. Wypełniony formularz musi być 
kompletny i musi posiadać wszelkie niezbędne informacje, których wymaga Organizator.  

2. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

 

 

 

 



 
§ 5 § 5 § 5 § 5     ZASADY KONKURSUZASADY KONKURSUZASADY KONKURSUZASADY KONKURSU    

1. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na przygotowaniu projektu mebla – stołu, 
wykonanego z drewna lub w kombinacji z innymi materiałami, użyteczny do pracy, 
jedzenia, rysowania etc. oraz pasujący do różnych wnętrz. 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić nieograniczoną ilość  prac konkursowych. 

3. Praca konkursowa oceniana będzie pod względem: 
- spełnienia założonej funkcji, ergonomii, 
- innowacyjności, oryginalności, 
- sposobu produkcji – warunki technologiczne (możliwość realizacji projektu przez zasoby 
Organizatora), 
- atrakcyjności rynkowej projektu, 
 
 
- zgodności z regulaminem konkursu, 
- sposobu przedstawienia projektu, czytelności koncepcji, 
- walorów estetycznych, atrakcyjności wizualnej. 
 
 
§ 6   KAPITUŁA KONKURSU§ 6   KAPITUŁA KONKURSU§ 6   KAPITUŁA KONKURSU§ 6   KAPITUŁA KONKURSU    
 
1. W skład kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, eksperci z dziedziny 
wzornictwa przemysłowego.  
2. Szczegółowy skład kapituły konkursu ogłoszony będzie do dnia 30.11.2012 r. na stronie 
internetowej: www.ton.eu   
3. Kapituła konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody głównej w sytuacji, 
gdy przesłane prace konkursowe nie będą spełniały warunków z § 5.§ 5.§ 5.§ 5. 
4. Decyzje kapituły konkursu są wiążące i ostateczne.  
5. Kapituła konkursu zastrzega sobie prawo do nie podawania uzasadnienia swych 
werdyktów.  
 

§ 7   § 7   § 7   § 7   MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃMIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃMIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃMIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY    
 
1. Zgłoszenia należy przesłać pocztą/kurierem (lub składać osobiście) na adres TON 
Polska, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/U10, 02-797 Warszawa z dopiskiem Konkurs.  
2. Organizator nie uznaje zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną. 
3. Wymogi dotyczące zgłoszenia to przesłanie: 
A. Jednostronicowego A4 opisu mebla w formie elektronicznej (nagranej na nośnik (płyta 
CD/DVD/pendrive)) oraz wydrukowanejoraz wydrukowanejoraz wydrukowanejoraz wydrukowanej, zawierającej: opis zastosowanych materiałów, 
opis techniczny, a także wyjaśnienie genezy interpretacji mebla, opis drogi twórczej i 
inspiracji, 
B. zdjęcia, render modelu w formie wydrukowanejw formie wydrukowanejw formie wydrukowanejw formie wydrukowanej oraz elektronicznej nagranej na nośnik 
(płyta CD/DVD/pendrive) oraz zdjęcia projektanta wykonanych w dobrej rozdzielczości, 
co najmniej 300 dpi, 
C. Podpisanego Formularza zgłoszenia, 
D. Podpisanego Oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich wynikających z Ustawy 
o Prawie Własności Przemysłowej oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 
E. Wydrukowany opis pracy konkursowej wraz z wersją elektroniczną oraz zdjęcia i 
rendery  
należy włożyć w kopertę Ikopertę Ikopertę Ikopertę I i zakleić, opisać sześciocyfrowym kodem wybranym przez 
uczestnika (w celu zachowania anonimowości). W kopertę numer IIkopertę numer IIkopertę numer IIkopertę numer II oznakowaną 



sześciocyfrowym kodem należy umieścić Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem. 
Obie koperty należy umieścić w zaadresowanej kopercie zbiorczej. 
4. Zabrania się podpisywania pracy konkursowej imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub 
oznakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację projektanta. 
Wszystkie powyższe informacje powinny znaleźć się jedynie w Formularzu Zgłoszeniowym 
. 
5. Termin nadsyłania prac to 31.01.2013r. (decyduje data wpłynięcia pracy).  
6. Zgłoszenia dokonane po terminie, dokonane przez uczestników nie spełniających 
wymogów określonych w regulaminie, a także zgłoszenia nie spełniające warunków 
określonych w regulaminie w § 4, w szczególności nie zawierające wypełnionych i 
podpisanych oświadczeń wymaganych przez Organizatora oraz danych lub nie 
zawierające wymaganej dokumentacji zostaną przez Organizatora odrzucone.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 
pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki. 
8. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście lub przez 
upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora w Polsce. 
9. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z gotowością do realizacji 
prototypu oraz przeprowadzenia ewentualnych zmian natury technologicznej 
wynikających ze stosowanego przez Organizatora procesu produkcji (dotyczy pracy która 
otrzyma 1 nagrodę). 
 
 
 
 
 
 
§ 8  PRZEBIEG KONKURSU§ 8  PRZEBIEG KONKURSU§ 8  PRZEBIEG KONKURSU§ 8  PRZEBIEG KONKURSU    
 
1. Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 31.01.2013 
2. Kapituła konkursu do dnia 25.02.2013 oceni prace konkursowe.  
3. O wyborze zwycięskich projektów uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo oraz 
telefonicznie. 
3. Kapituła konkursu dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i 
załączonych materiałów opisowych. Na  tej podstawie przyzna wyróżnienia i nagrodę 
główną. 
4. 4. 4. 4. LaureatLaureatLaureatLaureat    głównejgłównejgłównejgłównej    nagrody będzie miał możliwość współpracy i wdrożenia do nagrody będzie miał możliwość współpracy i wdrożenia do nagrody będzie miał możliwość współpracy i wdrożenia do nagrody będzie miał możliwość współpracy i wdrożenia do 
produkcji nagrodzonego projektuprodukcji nagrodzonego projektuprodukcji nagrodzonego projektuprodukcji nagrodzonego projektu    
5. Zdobywcy d5. Zdobywcy d5. Zdobywcy d5. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca orugiego i trzeciego miejsca orugiego i trzeciego miejsca orugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody w postaci trzymają nagrody w postaci trzymają nagrody w postaci trzymają nagrody w postaci wyjazdu do wyjazdu do wyjazdu do wyjazdu do 
siedziby, zakładu TON w Bystrice pod Hostynem (Czechy) możliwość siedziby, zakładu TON w Bystrice pod Hostynem (Czechy) możliwość siedziby, zakładu TON w Bystrice pod Hostynem (Czechy) możliwość siedziby, zakładu TON w Bystrice pod Hostynem (Czechy) możliwość zapoznania się z zapoznania się z zapoznania się z zapoznania się z 
historią firmy, procesem produkcyjnym.historią firmy, procesem produkcyjnym.historią firmy, procesem produkcyjnym.historią firmy, procesem produkcyjnym.    
6. Laureaci i wyróżnieni Uczestnicy mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu 
Nagrody w celach promocyjnych. 
 
 
§ 9  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU§ 9  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU§ 9  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU§ 9  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU    
 
1. Wyniki Konkursu ogłoszone, opublikowane zostaną oficjalnie na stronie www.ton.eu do 
28.02.2013. 
    
    
§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU    
    
1. Uczestnik (lub grupa uczestników zgłaszająca pracę do konkursu) oświadcza, że:  
a) jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu do niej wszystkie autorskie 
prawa majątkowe i osobiste oraz może swobodnie dysponować zgłaszanym do Konkursu 
obiektem; 



b) praca konkursowa nie stanowi utworu zależnego, ani też plagiatu, ani w inny sposób nie 
narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa; 
c) autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są w żaden sposób obciążone 
prawami osób  trzecich, a także, że dla eksploatacji obiektu w jakimkolwiek zakresie nie 
jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 
2. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne pracy konkursowej 
oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z 
ewentualną nieprawdziwością oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. 
3. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w 
konkursie. 
 
 
§ 11 § 11 § 11 § 11 PRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANEGO MATEPRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANEGO MATEPRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANEGO MATEPRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANEGO MATERIAŁURIAŁURIAŁURIAŁU    
    
1. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu przenosi niniejszym nieodpłatnie na 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów dotyczących 
zgłoszonego produktu takich jak zdjęcia, opisy etc.. Autorskie prawa majątkowe do 
przesłanych materiałów przenoszone są na Organizatora wyłącznie na czas trwania 
konkursu. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza, że Organizator może korzystać z 
tych praw przez cały czas trwania Konkursu na terytorium całego świata. W szczególności, 
chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i 
publikowania materiałów bądź ich części w swoich mediach, internecie, książkach, 
opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, adaptacjach, scenariuszach, audycjach 
radiowych i telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologii 
mobilnej. 
3. Przejście na Organizatora praw, o których mowa ust. 1-2 niniejszego paragrafu następuje 
z chwilą dostarczenia zgłoszenia do Organizatora w jakiejkolwiek postaci. Z tą chwilą 
Organizator nabywa na własność egzemplarz nośnika, na którym utrwalono materiały. 
 
 
    
    
    
    
    
    
§ 12 § 12 § 12 § 12     POSTANOWIENIA KOŃCOWEPOSTANOWIENIA KOŃCOWEPOSTANOWIENIA KOŃCOWEPOSTANOWIENIA KOŃCOWE    
    
1. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie 
nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z 
podanymi w formularzu rejestracyjnym.  
2. Zgodność z podanymi przy rejestracji danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania 
nagrody. 
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zm.). Organizator Konkursu 
informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i 
przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w 
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz dla celów 
marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu i podmiotów z nim powiązanych. 
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem tej zgody. Każdy z 
uczestników ma prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 
usuwania  
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia powstałe z winy osób trzecich 
lub na skutek działania siły wyższej.  



5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Konkursu 
oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym 
poinformuje na stronie www.ton.eu  
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych właściwych dla należytego przeprowadzenia Konkursu ustaw. 
 
 
 
 
 


