
REGULAMIN KONKURSU
NA INOWACYJNE STALOWO-LINOWE URZĄDZENIE ZABAWOWE 

1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest producent linowych placów zabaw MagicNets Sp. z 

o.o. (zwanym dalej: organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Czechowickiej 9a, 
wraz z  Autorską Pracownią Architektury QUANTICA.

2. Cel konkursu.
Celem  konkursu  jest  wyłonienie  przez  Jury  trzech  najlepszych  projektów 

koncepcyjnych innowacyjnego stalowo-linowego urządzenia zabawowego.

3. Przedmiot konkursu oraz założenia projektowe.
Przedmiotem  konkursu  jest  zaprojektowanie  stalowo-linowego  urządzenia 

zabawowego dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Konkurs posiada charakter koncepcyjny i 
nie  wymagane  są  szczegółowe  rozwiązania  techniczne.  Jury  oceniać  będzie  przede 
wszystkim  nowatorskie  podejście  do  tematu  oraz  atrakcyjność,  wielozadaniowość  i 
innowacyjność zaprojektowanych urządzeń. 

Urządzenie nie powinno mieć wysokości większej niż 6 m. Nie ma ograniczeń co do 
powierzchni zajmowanej przez urządzenie. Projektowane  urządzenie  musi  składać  się  z 
elementów  stalowych  oraz  lin  łączonych  ze  sobą  za  pomocą  złączek  z  tworzywa 
sztucznego, aluminium. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie.
W Konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  czynni  studenci  Wydziałów Architektury, 

którzy najpóźniej do dnia 20.XI.2012 r. prześlą drogą elektroniczną pracę konkursową w 
wymaganej  Regulaminem  formie  oraz  drogą  pocztową  (bądź  osobiście  w  siedzibie 
Organizatora) dostarczą wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz skład Jury.
Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi  dnia  26.XI.2012 r.   poprzez  wybór  przez  Jury 

konkursowe trzech najlepszych prac i zostanie opublikowane tego samego dnia na stronie 
Organizatora pod adresem: www.magicnets.pl/wyniki.

W skład Jury konkursowego wchodzą:
− Adrian Krogulec – Prezes MagicNets Sp. z o.o.
− Krzysztof Rydzyński – MagicNets Sp. z o.o.
− arch. Tomasz Janowski – Autorska Pracownia Architektury QUANTICA

6. Wymagana forma nadsyłanych prac konkursowych.
Nadesłana  praca  powinna  zawierać  maksymalnie  trzy  pliki  w  formacie  JPG,  o 

wymiarach 1024x1024 pikseli, na których należy przedstawić widok z góry, widok z boku 
(widoki powinny zawierać ogólne, charakterystyczne wymiary) oraz ujęcie perspektywiczne. 
Każda praca w prawym, dolnym rogu powinna zawierać czytelne imię i nazwisko autora 
pracy.

7. Termin i miejsce składania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy przekazać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną 

najpóźniej w ostatnim dniu trwania Konkursu, to jest do dnia 20.XI.2012 r. do godziny 24.00 
na adres e-mail: konkurs@magicnets.pl. 

8. Wykluczenie
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu w 

przypadku niespełnienia któregokolwiek z punktów Regulaminu.

9. Rodzaj i wysokość nagród oraz sposób ich przekazania.
W  Konkursie  zostaną  przyznane  trzy  nagrody  dla  najlepszych,  zdaniem  Jury 
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konkursowego, prac:
I nagroda – 1000,00 zł
II nagroda – 500,00 zł
III nagroda – 200,00 zł

Ponadto,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnego  wyróżnienia 
dodatkowych prac spoza trzech pierwszych miejsc. 

Autorzy najlepszych prac mają również szansę na to, aby urządzenie zabawowe ich 
projektu  zostało  wprowadzone  do  produkcji  oraz  umieszczone  w  oficjalnym  katalogu 
produktów producenta.

10. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że:
a) projekt nie był nigdzie publikowany,
b) posiada pełnię praw autorskich do projektu,
c)  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  swoich  danych  osobowych:  imię, 
nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres  e-mail  –  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. Zmian.)

11. Prawa autorskie.
Organizator  zastrzega,  że  autorskie  prawa  majątkowe  do  projektu  i  własność 

egzemplarzy projektu przechodzą z chwilą wpłacenia nagrody laureatom konkursu na rzecz 
Organizatora  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  na  polach  eksploatacji 
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz. U. Z dn. 23 lutego 1994 r.).

12. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.magicnets.pl/wyniki dnia 26.XI.2012 roku.

13.  Unieważnienie konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

a) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
c) niezadowalającego poziomu artystycznego i merytorycznego prac konkursowych.
W przypadku, gdy warunki regulaminu będą spełniały nie więcej niż trzy prace konkursowe, 
organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej ilości prac niż wskazanych w 
pkt.9 Regulaminu.

14. Pytania i kontakt z Organizatorem.
Organizator będzie udzielał odpowiedzi na pytania związane z Konkursem do dnia 

31.X.2012 do godz. 16.00, jedynie pod numerem telefonu +48 (71) 340-09-19.

15. Postanowienia końcowe.
Przystąpienie do konkursu oraz przesłanie na adres Organizatora wypełnionego i 

podpisanego  Formularza  zgłoszeniowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 
regulaminu.
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