Regulamin konkursu pt.
PODNIEBNY WERNISAŻ
na koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany
przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w ciągu
95 lat swojej historii

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ na koncepcję
plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej
historii
(dalej:
„Regulamin”)
określa warunki
i
zasady
uczestniczenia w konkursie pt. PODNIEBNY WERNISAŻ na
koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany przez
Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat
swojej historii (dalej: „Konkurs”).
2. Przez projekt realizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii rozumiany jest
każdy aspekt działalności naukowej i projektowej zrealizowany
przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa od 1926
roku.
3. Organizatorem Konkursu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie (02-256) przy al.
Krakowskiej 110/114 (dalej: „Organizator”). Osoba upoważniona
do udzielania informacji na temat konkursu: Radosław
Suchożebrski (adres email: konkurs95@ilot.lukasiewicz.gov.pl).
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie
internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ oraz pozostałych
kanałach informacyjnych, których właścicielem jest Organizator.
5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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§2 CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest pozyskanie koncepcji plastycznej grafiki
(zwanego dalej ”Pracą”) o najwyższych walorach ideowoartystycznych
powiązanego
bezpośrednio
z
działalnością
Organizatora.
2. Pozostałe cele konkursu:
a. popularyzacja i pogłębianie wiedzy o szeroko rozumianym
lotnictwie oraz innych obszarach działalności Organizatora;
b. integracja międzypokoleniowa;
c. promocja obchodów 95-lecia Sieci Badawczej Łukasiewicz –
Instytutu Lotnictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
d. rozwój wyobraźni plastycznej i poszerzanie doświadczeń
plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
e. kształtowanie umiejętności
środkami wypowiedzi.

posługiwania

się

różnymi

§3 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od momentu opublikowania komunikatu wraz
z
niniejszym
Regulaminem
na
stronie
internetowej:
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ oraz pozostałych kanałach
informacyjnych, których właścicielem jest Organizator do 31
grudnia 2021r. do godz. 23:59 – termin nadsyłania Prac.
W przypadku nadsyłania prac za pośrednictwem operatora
pocztowego liczy się data stempla pocztowego.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022r.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 18
lutego 2022r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania
Konkursu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na stronie
internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/.
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§4 OGÓLNE ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) określana jest każda
osoba bez względu na wiek, która przygotuje Pracę zgodnie
z określonymi w niniejszym Regulaminie zasadami oraz prześle ją
do Organizatora w terminie wskazanym w §3 pkt. 1.
2. Osoby niepełnoletnie (w dniu rozpoczęcia Konkursu mające
nieukończone 18 lat) mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za
zgodą rodzica lub ustawowego opiekuna prawnego. Warunkiem
zakwalifikowania Pracy do oceny jest uzupełnienie oraz dołączenie
do Pracy kwestionariusza osobowego będącego Załącznikiem nr 1
do niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem zakwalifikowania Pracy do oceny jest wypełnianie
i dołączanie do Pracy:
a. Kwestionariusza Osobowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu;
4. Sposób nadsyłania Prac:
a. Prace należy przekazać do Organizatora za pomocą poczty
elektronicznej na adres konkurs95@ilot.lukasiewicz.gov.pl
lub
b. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby
Organizatora określony w §1 pkt 3 z dopiskiem „Konkurs
PODNIEBNY WERNISAŻ”.
5. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny
i dobrowolny.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 Pracę. Praca ma
mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy.
7. Praca musi nawiązywać swoją tematyką do
realizowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz Lotnictwa opisanych w §1 pkt 2.

projektów
Instytucie

8. Uczestnicy Konkursu wykonują Pracę wybraną przez siebie
techniką plastyczną. Techniki plastyczne podlegające ocenie przez
Organizatora zostały określone w §5 pkt 2 niniejszego
Regulaminu.
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9. Format Pracy nie może być mniejszy niż A3 i nie może być większy
niż A1.
10.Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe
lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także
zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady
moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym
i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań
określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w
Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
11.Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której
Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób
naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub
prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
12.Od decyzji Organizatora o odrzuceniu Pracy podjętej na podstawie
Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
13.Uczestnik
zostanie
powiadomiony
drogą
mailową
Organizatora o zakwalifikowaniu Pracy do Konkursu.

przez

14.Wszystkie Prace Konkursowe podlegają ocenie powołanej przez
Organizatora Komisji Konkursowej (dalej „Komisja”). Skład oraz
tryb działania Komisji ustala Organizator. Ocenie podlegać będą:
pomysłowość,
walory
artystyczne,
zastosowana
technika
wykonania.
15.Informację o wygranej Laureaci Konkursu otrzymają za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres email
wskazany w Kwestionariuszu Osobowym (Załącznik nr 1).
16.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej:
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ oraz pozostałych kanałach
informacyjnych, których właścicielem jest Organizator.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień
niniejszego Regulaminu.
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§5 KATEGORIE KONKURSU
1. Prace ocenianie będą w dwóch kategoriach:
a. ze względu na technikę wykonania Pracy oraz
b. ze względu na wiek Uczestnika.
2. Przez Technikę wykonania Pracy Organizator ma na myśli dwie
grupy:
a. Technikę graficzną
wyklejanie);

tradycyjną

(malowanie,

rysowanie,

b. Technikę graficzną komputerową (przy zastosowaniu
narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia
grafik). Organizator dopuszcza Prace zapisane w formatach:
jpg, tiff, cdr, psd, eps, ai, przygotowane w rozdzielczości
minimum 300 dpi.
3. Przez wiek Uczestnika Organizator rozumie dwie grupy:
a. Osoby niepełnoletnie (w dniu rozpoczęcia Konkursu mające
nieukończone 18 lat),
b. Osoby pełnoletnie powyżej 18. roku życia.

§6 NAGRODY
1. Organizator Konkursu przyzna cztery nagrody główne za pierwsze
miejsce oraz po cztery nagrody za drugie i trzecie miejsce, oraz
nagrody pocieszenia za czwarte i piąte miejsce.
2. Nagrody:
a. I miejsce: 20-minutowy lot zapoznawczy samolotem TS-11
ISKRA z lotniska w Mielcu lub lot samolotem An-2 dla dwóch
osób (możliwość wylotu z Warszawy). O wyborze nagrody
za I miejsce decyduje wiek, wzrost, waga oraz
uwarunkowania i predyspozycje zdrowotne Uczestnika
określone w osobnych zapisach prawnych właściciela
samolotów (Załącznik nr 2).
b. II miejsce: Pakiet lotów na symulatorze (DA42 40 min.
+ A320 80 min.).
c. III miejsce: Tunel aerodynamiczny FlySpot. Wybór vouchera
w zależności od wieku, wzrostu, wagi oraz uwarunkowań
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i predyspozycji zdrowotnych Uczestnika określonych
w osobnych zapisach prawnych właściciela tunelu (Załącznik
nr 2).
d. Nagrody pocieszenia: zestaw gadgetów promocyjnych
związanych z obchodami 95-lecia Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
3. Grande Finale
a. Komisja wyłoni ponadto nagrodę specjalną „Grand Prix”
pośród osób, które zajęły pierwsze miejsca w Konkursie.
b. Nagroda specjalna w postaci zegarka z motywem lotniczym
zostanie wręczona Laureatowi Konkursu przez Dyrektora
Sieci Badawczej – Instytutu Lotnictwa podczas 11. edycji
imprezy pt. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, której organizacja
planowana jest w październiku 2022 r.
4. Wystawa specjalna „Podniebny wernisaż”
20 najwyżej ocenionych prac zostanie zaprezentowanych:
a. na stronie internetowej www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/95/ oraz
pozostałych kanałach informacyjnych, których właścicielem
jest Organizator.
b. podczas wystawy specjalnej w ramach 11. edycji imprezy
pt. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, której organizacja
planowana jest w październiku 2022 r.

Strona 6 z 11
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114, Tel.: +48 22 846 00 11
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000862006

Strona 7 z 11
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114, Tel.: +48 22 846 00 11
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000862006

§7 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Pracy do której
przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które nie są
obciążone i ograniczone prawami osób trzecich.
2. Z chwilą przesłania Pracy do siedziby Organizatora przechodzą
nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do Pracy wraz z wszelkimi prawami zależnymi do niej.
Prace nie będą zwracane autorom niezależnie od otrzymanej przez
nie oceny.
3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa §7 pkt. 2 i 3
obejmuje pola eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów)
Pracy dowolną techniką i w dowolnej formie oraz
w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także wytworzenie
i rozpowszechnianie w dowolnej formie egzemplarzy
utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub
zwielokrotnionych fragmentów Pracy; w szczególności
tworzenie egzemplarzy Pracy przy pomocy dowolnych
technik,
w
tym
drukowania,
reprografii,
zapisu
magnetycznego,
nagrań
magnetofonowych,
technik
cyfrowych, na dowolnych nośnikach, w szczególności CDRomach, DVD, USB;
b. wprowadzenie i zachowanie w pamięci dowolnej ilości
komputerów;
c. publiczne
wykonanie
albo
publiczne
odtworzenie,
wystawienie,
wyświetlenie,
najem,
dzierżawa,
upublicznianie
za pomocą Internetu, wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
wprowadzenie do sieci wewnętrznych typu Intranet;
d. nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne
nadanie
za
pośrednictwem
satelity,
równoczesne
i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną
organizację radiową lub telewizyjną i/lub świadczącą usługi
internetowe;
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e. zwielokrotnianie całości lub fragmentów Pracy na stronach
internetowych, w tym zamieszczenie Pracy na portalach
internetowych;
f. wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem
egzemplarzy Pracy oraz egzemplarzy, na których Pracę
utrwalono;
g. dokonywanie skrótów całości lub części (fragmentów) Pracy
i jej utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie
skrótów, jak też ich udostępnianie w dowolnej formie, za
pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy;
h. modyfikowanie całości Pracy oraz jej pojedynczych
fragmentów, rozumianych jako m.in. prawo do dokonywania
przeróbek, zmian i adaptacji, i ich utrwalanie lub
zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie, i udostępnianie w
dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej
liczbie egzemplarzy,
i. łączenie Pracy oraz jej fragmentów z innymi utworami,
także takimi, które nie powstały w wyniku działań
Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz
rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za
pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§8 KLAUZULA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator informuje Uczestnika, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al.
Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją
oraz uczestnictwem w ww. Konkursie.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
a), d) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., s. 1) - dalej jako: „RODO”, a prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez administratora jest realizacja ww.
celów przetwarzania danych. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Dane
Uczestnika
mogą
zostać
przekazane
podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Uczestnikowi przysługuje na zasadach i w trybie określonym
w RODO, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Administrator na podstawie przetwarzanych danych nie dokonuje
profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz
przekazania Laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww.
osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
w obowiązujących przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz
potwierdza, że utwór jest jego autorstwa, a także iż w związku
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych
na Organizatora Konkursu, nie narusza w żaden sposób praw osób
trzecich.
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w całości,
przedłużenia
terminu
wysyłania
Prac,
zmiany
terminu
rozstrzygnięcia Konkursu, zakończenia Konkursu bez przyznania
nagrody oraz do innego podziału nagrody głównej.
7. Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym
siły wyższej.
8. W przypadku uczestników Konkursu nie będących pracownikami Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, do nagród za I miejsce
(paragraf 6, punkt 2 Regulaminu Konkursu), Organizator funduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości tych
nagród. Kwota nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie
potrącona przez Organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.
9. W przypadku uczestników Konkursu będących pracownikami Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, wartość nagród za
miejsca I, II i III (paragraf 6, punkt 2 Regulaminu Konkursu) oraz
nagroda w ramach Grande Finale (paragraf 6, punkt 3 Regulaminu
Konkursu) będą stanowić przychód ze stosunku pracy i zostaną
naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na PDOF
według skali podatkowej.
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