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Regulamin konkursu pn. „Zaprojektuj kolekcję dla CCC” 

Kolekcja Kapsułowa dla jednej z marek własnych CCC 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu są:  

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, pod adresem: ulica Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000211692, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

6922200609, BDO: 000093431, kapitał zakładowy: 5 486 800 PLN w całości wpłacony, zwany dalej 

CCC lub Firmą 

i   

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierze Pułaskiego w Radomiu,  

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, NIP 796-010-64-39, REGON: 000805181, zwanym dalej 

Uczelnią lub UTH Radom 

zwani oddzielnie współorganizatorami 

2. Forma konkursu  

Organizatorzy ustalają, że konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla studentów Wydziału 

Sztuki UTH Radom. 

 

3. Opis przedmiotu konkursu 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie tematycznej kolekcji kapsułowej wg. wskazanych przez 

Partnera założeń: „moodbord” ilustrujący ideę koncepcji, opracowanie co najmniej 5 modeli obuwia, co 

najmniej 3 modeli toreb, opis techniczny 2 wybranych przez autora modeli. (obowiązuje dowolność 

akcesoriów, opcjonalnie sugestia materiałów, z jakich ma być wykonana kolekcja). 

 

Każdy uczestnik konkursu ma do wyboru jedno zadanie z dwóch:  

1. Kolekcja Kapsułowa dla jednej z marek własnych CCC     

Temat przewodni: 

Be Fashion - be Trendy - be Eco 

 

Uwzględniając cały asortyment: buty + torby + akcesoria opcjonalnie 

Istotna jest: konstrukcja, forma, design, funkcjonalność. 

2. Kolekcja Kapsułowa dla jednej z marek własnych CCC 

Temat przewodni: Fashion w świecie post-pandemic, uwzględniając cały asortyment: buty + torby + 

akcesoria opcjonalnie.  Skupienie na : konstrukcji, formie, designie, funkcjonalności. 

 

4. Cel konkursu  
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Celem konkursu jest identyfikacja młodych talentów w dziedzinie projektowania obuwia, torebek i 

akcesoriów. 

5. Kryteria Projektu 

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem wartości artystycznych, estetycznych, użytkowych. 

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie 

6.1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci Wydziału Sztuki UTH Radom. 

6.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół osób.  

6.3. Złożenie zgłoszenia konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym  

Załącznik nr  1 do Regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 7.1., w sposób wskazany w pkt 7 

Regulaminu.  

6.4. Złożenie w terminie wskazanym w pkt 7.1 pisemnego oświadczenia dotyczącego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym  

Załącznik nr 3, w sposób wskazany w pkt 7 Regulaminu. 

6.5. Złożenie w terminie wskazanym w pkt 7.1 pisemnego oświadczenia, że zgłoszone przez 

uczestnika prace są jego autorskim dziełem, nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności 

nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, którego wzór stanowi Załącznik nr 

4 3 do Regulaminu, w sposób wskazany w pkt 7 Regulaminu. 

6.6. Złożenie pracy konkursowej w terminie wskazanym w pkt 7.2 Regulaminu, zgodnie z 

wymaganiami technicznymi i w sposób wskazany w pkt 7 Regulaminu.  

6.7. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie zgłoszenia konkursowego i 

zgłoszonej pracy konkursowej, z zastrzeżeniem pkt 7.9 Regulaminu.  

6.8. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu 

określonych w regulaminie. 

7 Zasady zgłaszania Uczestników do konkursu,  składania prac konkursowych i wymaganych 

dokumentów. 

7.1 Uczestnik konkursu dostarcza do Komisarza Konkursu z ramienia UTH w terminie do dnia 

31.01.2020 r. w formie papierowej moodboard, co najmniej 5 projektów obuwia i co najmniej 3 

projekty toreb, opis techniczny 2 wybranych modeli, (akcesoria dowolność, opcjonalnie sugestia 

materiałów z jakich ma być wykonana kolekcja) oraz zgłoszenie konkursowe, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenia, stanowiące załącznik nr 4. Miejscem złożenia 

dokumentów jest Wydział Sztuki UTH. Dokumenty należy złożyć do Komisarza konkursu:  

dr hab. Hanny Wojdała - Markowskiej, prof. UTH Rad. Złożone dokumenty zostaną niezwłocznie 

przesłane listem poleconym na adres organizatora konkursu podany w punkcie 1, a drogą mailową 
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patrycja.loza@ccc.eu  informacje o ilości uczestników. Organizator konkursu zobowiązuje się do 

udostępnienia prac konkursowych członkom komisji konkursowej oraz przeprowadzenia 

posiedzenia w formie adekwatnej do sytuacji pandemicznej, w terminie do trzech tygodni od 

wysłania zgłoszenia. 

 O wynikach I etapu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailem do dnia 

 01.03.2021. 

 

7.2 Każda osoba lub grupa osób może zgłosić maksymalnie 3 odrębne projekty kolekcji kapsułowej 

do jednego z wybranych tematów. Każda ze zgłoszonych prac oceniana będzie oddzielnie zgodnie 

z zasadami poszczególnych etapów konkursu. 

7.3 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

7.4 Prace składane w ramach konkursu muszą zawierać następująco: 

- moodboard 

- wizualizację produktu   

- opis projektu (inspiracja, motyw przewodni)                                                                                   

- opis techniczny  

- opcjonalnie materiały, z których wykonana ma być kolekcja. 

7.5 Wymagania techniczne pracy konkursowej: 

- projekt w wersji elektronicznej należy umieścić na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD w 

wersji do prezentacji multimedialnej PDF,  w dwóch egzemplarzach. 

7.6 Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem prac 

konkursowych Organizatorowi. Prace uszkodzone lub zniszczone w trakcie dostarczania 

Organizatorowi nie będą oceniane. 

7.7 Niespełnienie warunków wskazanych w pkt 7.5 i 7.6 skutkować będzie odrzuceniem 

zgłoszenia konkursowego i zgłoszonej pracy z zastrzeżeniem pkt 7.9 

7.8 W przypadku gdy okaże się, że praca konkursowa, która zostanie wybrana przez Komisję 

Konkursową jako najlepsza zawierać będzie braki formalne w zgłoszeniu konkursowym tj. 

brak załączenia wymaganych podpisanych oświadczeń, podanie niepełnych danych 

uczestnika w zgłoszeniu konkursowym, brak wszystkich podpisów pod oświadczeniami w 

przypadku prac grupowych, Komisja Konkursowa wzywa uczestnika do uzupełnienia 

stwierdzonych braków wyznaczając mu w tym celu termin 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. W przypadku nieuzupełnienia przez Uczestnika stwierdzonych braków w 

wyznaczonym terminie, praca konkursowa i zgłoszenie konkursowe podlegają odrzuceniu.    
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7.9 Po odrzuceniu pracy konkursowej Komisja Konkursowa ma prawo wyboru jako najlepszej 

innej ze zgłoszonych prac.  

7.10 Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie prac na 

materiałach informacyjnych i promocyjnych UTH Radom oraz Firmy, w szczególności na 

stronach internetowych  i publikacjach wydawniczych UTH Radom  oraz Firmy, dotyczących 

niniejszego Konkursu.  

 

8. Zespół konkursowy 

8.1. Do oceny prac konkursowych Firma oraz UTH Radom powołają Komisję Konkursową. 

8.2. W Komisji Konkursowej zasiadać będą przedstawiciele: 

- ze strony UTH Radom z głosem doradczym – prof. Irmina Aksamitowska - 

Szadkowska 

- ze strony Firmy   -  Patrycja Łoza 

którzy dokonają rozstrzygnięcia konkursu.  

8.3. Oceny formalnej zgłoszonych prac oraz wyboru zwycięskiej pracy  dokona Komisja Konkursowa w 

drodze tajnego głosowania. Same obrady Komisji Konkursowej nie są objęte klauzulą tajności. 

8.4. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia zwycięskiej pracy i nie przyznania nagrody w przypadku, 

gdy żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniała kryteriów podanych w Regulaminie  

8.5. Dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

8.6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

8.7. Prace niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone. Autorzy tych prac o powyższym 

zostaną poinformowani. Organizatorzy – Firma oraz UTH Radom zobowiązują autorów do 

osobistego odbioru odrzuconych prac. W przypadku nieodebrania prac w terminie 30 dni od daty 

poinformowania uczestnika o odrzuceniu jego pracy,  prace zostaną zniszczone 

8.8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od posiedzenia Komisji Konkursowej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.  

 

9. Nagroda 

9.1. Współorganizator – Firma  przyzna nagrodę dla zwycięskich projektów w wysokości:   

I nagroda -   2000,00 zł netto 

II nagroda - 1500,00 zł netto.  Ostateczny podział kwoty na poszczególne nagrody dokonany zostanie 

stosownie do postanowień Regulaminu Konkursu. 

9.2. Współorganizator – Firma ma możliwość zaproponowania  płatnego stażu/praktyk przez 

Współorganizatora – Firmę wybranym studentom. 
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9.3. Warunkiem odbioru nagrody jest zawarcie ze Współorganizatorem – Firmą umowy o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do utworu stanowiącego zwycięską pracę konkursową, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr  4 do Regulaminu.   

9.4.  Wypłata nagrody nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku 

bankowego.  

9.5. Zwycięski projekt  będzie miał możliwość realizacji i wdrożenia z zaznaczeniem, że wdrożenie 

projektu odbędzie się po uzyskaniu odpowiednich zgód na realizację projektu przez 

Współorganizatora – Firmy oraz dostarczenie przez Projektanta wymaganej dokumentacji 

technicznej. Współorganizator – Firma zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji 

zwycięskiego projektu bez konieczności podawania powodu, co nie będzie miało wpływu na 

przyznaną Laureatowi nagrodę (Laureat zachowuje prawo od nagrody).  Laureat konkursu nie będzie 

podnosić żadnych roszczeń z powodu braku realizacji projektu. 

9.6. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Współorganizator – Firma zobowiązany jest do odprowadzenia do właściwego 

Urzędu Skarbowego w imieniu Laureata należnej zaliczki na podatek dochodowy od przyznanej 

nagrody.  

9.7.   O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony odrębnie, 

telefonicznie lub mailowo.  

9.8. Miejsce/wynagrodzenie/warunki odbywania stażu/praktyki zostaną ustalone indywidualnie 

między studentem a Współorganizatorem- Firmą. 

 

10. Harmonogram Konkursu:  

 ogłoszenie konkursu do 14.12.2020 

 termin zgłoszenia do konkursu  31.01.2021 

 ogłoszenie wyników do 01.03.2021 

11. Postanowienia końcowe.  

11.5. Organizatorzy – Firma oraz UTH Radom nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób 

trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych 

bądź nieaktualnych danych przez Uczestników oraz nieprawdziwych oświadczeń.  

Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne 

dane albo złożył nieprawdziwe oświadczenia.  
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11.6. W przypadku odwołania konkursu Organizatorzy – Firma oraz UTH Radom nie zwracają 

kosztów, jakie ponieśli Uczestnicy konkursu w związku z przygotowaniem prac i czynnościami 

wynikającymi z regulaminu. 

11.7. Do udzielenia informacji dotyczących konkursu Organizatorzy – Firma oraz UTH Radom 

wyznaczyli dr hab. Hannę Wojdała - Markowską, prof. UTH Rad. -  Komisarza Konkursu. 

11.8. Organizatorzy – Firma oraz UTH Radom zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  

11.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.  


