IMS SOFA Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz
NIP:

556-10-12-546

Tel: +48 52 555 11 00

REGON: 091281755

Fax:

+48 52 555 11 11

REGULAMIN KONKURSU “IMS Sofa KONKURS”
1. Poszukiwanie i wspieranie młodych, utalentowanych projektantów.
1.1. Zadanie dla uczestnika konkursu:
Wykonanie projektu koncepcyjnego sofy z możliwością rozwinięcia jej w całą kolekcję lub
zestawu mebli tapicerowanych dopasowanych wizerunkiem do marki Etap Sofa lub
Bydgoskie Meble.
1.2. Rozwiązania funkcjonalno-techniczne
1.2.1. Wyposażenie i wykończenie: zewnętrzne materiały wykończeniowe wybiera projektant,
uwzględniając funkcje mebla, trwałość użytkowania i kolorystykę mebli.
1.2.2. Instalacje
W projekcie koncepcyjnym nie są wymagane projekty ewentualnych instalacji czy
mechanizmów, ale w opisie należy podać sposób ich rozwiązania i przewidzieć możliwość
realizacji.
2. NAGRODY
2.1. Nagroda i wyróżnienia Sądu Konkursowego:
• I miejsce
- 1500 PLN;
- uczestnictwo w procesie modelowania oraz stworzenie prototypu zwycięskiego projektu;
- wyjazd na targi Meble Polska 2017 (2 dni).
• II miejsce
- 750 PLN;
- wyjazd na targi Meble Polska 2017 (2 dni).
• III miejsce
- 450 PLN;
- zaproszenie na targi Meble Polska 2017.
Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.
3. ORGANIZATOR KONKURSU
IMS Sofa Sp. z o.o.
4. SEKRETARIAT KONKURSU
Sekretariat mieści się w biurze IMS Sofa Sp z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskiej 50,
Sekretarz Konkursu: Patrycja Zmarzły
5. WARUNKI
5.1. Warunki ogólne
5.1.1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne,
które nie ukończyły 30 roku życia. Z udziału wyłączeni są: pracownicy Organizatora, osoby
zaangażowane w organizację Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
5.1.2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik
Konkursu.
5.1.3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie
danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.
5.1.4. W konkursie mogą brać udział także zespoły projektowe, w skład których wchodzi
więcej, niż jedna osoba fizyczna. Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika. Zespół
wyznacza osobę, która reprezentuje go w Konkursie.
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5.1.5. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie
prawa majątkowe do nadesłanych lub dostarczonych do siedziby Organizatora Konkursu prac
oraz, że nie naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.
5.1.7. Twórcy pracy nagrodzonej i wyróżnionych przenoszą wyłączne majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonych projektów za wynagrodzeniem w postaci przyznanej nagrody
pieniężnej, o której mowa w art. 2.1 Regulaminu i zgadzają się bez zastrzeżeń na
wykorzystanie projektów koncepcyjnych przez Organizatora (IMS Sofa Sp. z o.o.) na
wystawach, w prasie i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie
elektronicznej (folderach, katalogach, broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie) oraz na
innych polach eksploatacji określonych w umowie o przeniesienie praw autorskich.
Po podjęciu decyzji o realizacji koncepcji mebla/mebli, Uczestnik (autor lub reprezentant
zespołu), który zdobył I miejsce zostanie zaproszony przez inwestora do udziału w trybie
„zamówienia / zlecenia” do realizacji koncepcji.
5.1.8. Prace konkursowe nagrodzone, wyróżnione, jak i pozostałe, które wzięły udział w
konkursie, nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora bez prawa do
odrębnego wynagrodzenia. Płyty z zapisem elektronicznym projektu zostaną zarchiwizowane,
jako dokumentacja pokonkursowa. Prace te zostaną zutylizowane lub zarchiwizowane przez
Organizatora.
5.1.9. Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza na formularzu karty
zgłoszeniowej (zał. nr 1), że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego
postanowienia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
5.1.10. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (Imię, Nazwisko,
miejsce zamieszkania (miasto), uczelnia) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem
wyników.
5.2. Warunki udziału w konkursie i oznaczenia prac konkursowych
5.2.1. Konkurs jest anonimowy, aż do momentu rozstrzygnięcia.
5.2.2. Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora lub zespół projektowy.
Każda praca powinna być opatrzona innym godłem (sześć dowolnie wybranych cyfr)
i dostarczona w osobnym opakowaniu (patrz punkt 10. Składanie prac).
6. FORMA DOSTARCZENIA I ZGŁOSZENIA PROJEKTU W KONKURSIE
6.1. CD ROM lub DVD opatrzone godłem z zapisem projektu w formacie 100 x 70 cm, 300 dpi,
profil RGB oraz oddzielnie zapisane elementy:
wizualizacja z kolorystyką (JPG, TIFF, pdf, rozdzielczość 300 dpi), rzut, przekroje, opis
techniczny w Word. CD ROM lub DVD powinna znajdować się w kopercie oznaczonej godłem.
6.2. Godło – sześć dowolnie wybranych cyfr. Po rozpakowaniu prac konkursowych, godło
zostaje zastąpione przez Organizatora numerem ewidencyjnym. Każda praca otrzyma inny
numer ewidencyjny, co pozwoli na ich identyfikację w wypadku powtórzenia się godła.
6.3. Minimalna zawartość projektu koncepcyjnego:
• skala 1:200 lub 1:100,
• rzut, przekroje 1:20 lub 1:100,
• wizualizacja wpisana w aranżację z podaniem kolorystyki,
• podanie podstawowych wymiarów i kolorystyki 1:100,
• wizualizacja wybranego fragmentu mebla z podaniem kolorystyki,
• opis techniczny na planszy, w którym zostaną podane rozwiązania technologiczne
i materiałowe dotyczące mebla.
• informacje dotyczące konstrukcji, jaka może być zrealizowana w zaprojektowanym meblu.
• „story” zaprojektowanego mebla.
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6.4. Możliwe jest dostarczenie dodatkowo projektu na planszy, musi ona spełniać
następujące warunki:
jedna lub dwie sztywne plansze (bez elementów przestrzennych) format A3 (297 x 420mm)
w układzie poziomym. Każda plansza, w prawym górnym rogu, powinna być opatrzona
godłem. Pole, na którym zostanie wpisane godło może mieć maksymalne wymiary – długość
90 mm, wysokość 15 mm w układzie poziomym. Przesłanie planszy nie jest obowiązkowe.
6.4.1. Do planszy należy dołączyć wtedy CD ROM lub DVD z jej zapisem w całości (format 297
x 420mm, 300dpi) profil RGB oraz oddzielnie zapisane elementy planszy – wizualizację z
kolorystyką (JPG, TIFF, pdf, rozdzielczość 300 dpi) rzut, przekroje, opis techniczny w Word. CD
ROM lub DVD powinna znajdować się w kopercie oznaczone tym samym godłem, co praca.
Kopertę z płytą należy przykleić do tylnej strony planszy.
6.5. Uwagi
• Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
7. SĄD KONKURSOWY:
Board Member IMS Sofa – Andrzej Marek
R&D Manager Upholstery – Maciej Gotowicz
Brand Manager – Maciej Melwiński
Visual Manager – Marcin Marcinkowski
Sąd Konkursowy wybierze przewodniczącego ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
Zadaniem Sądu Konkursowego jest dokonanie oceny projektów i przyznanie nagród lub inny,
zgodny z regulaminem ich podział. Uchwały Sądu Konkursowego są ważne i skuteczne, gdy
zostaną podjęte w pełnym składzie.
W uzasadnionych wypadkach członek Sądu może wyznaczyć w zastępstwie swojego
pełnomocnika.
UWAGA:
Werdykt Sądu Konkursowego jest ostateczny, tym samym nie przysługuje od niego
odwołanie.
8. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
• wartości projektowe: oryginalność i nowatorstwo koncepcji, walory estetyczne;
• funkcjonalność i przeznaczenie mebla;
• zgodność z regulaminem;
• dopasowanie do wizerunku marki Etap Sofa lub Bydgoskie Meble możliwość rozbudowania
kolekcji o kolejne elementy.
9. TERMINARZ KONKURSU
Ogłoszenie konkursu – 14.12.2016
Nadsyłanie pytań do Organizatora na adres marketing@ims.li do – 3.01.2017
Składanie prac do: 5.01.2017 do godz. 18.00
Zakończenie konkursu, publikacja listy laureatów konkursu (ocena Sądu Konkursowego) na
www.etap-sofa.pl oraz www.bydgoskiemeble.pl – 12.01.2017 do godz. 18:00
Uroczyste rozdanie nagród: 19.01.2017 w Bydgoszczy ul. Bydgoska 50, IMS Sofa
10. SKŁADANIE PRAC
10.1. Składanie prac na planszy:
Kompletna praca składa się z jednej lub dwóch plansz z przyklejonymi, do tylnej strony
planszy, dwiema kopertami. Jedna koperta zawiera prawidłowo wypełniony załącznik
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000120874 Wysokość kapitału: 56.293.000 PLN

Członkowie Zarządu: Marcin Nawrocki, Andrzej Marek, Robert Mosiński
Prokurenci : Joanna Chwiałkowska, Joanna Gil

strona 3

IMS SOFA Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz
NIP:

556-10-12-546

Tel: +48 52 555 11 00

REGON: 091281755

Fax:

+48 52 555 11 11

nr 1. Druga koperta z płytą zawiera zapis elektroniczny pracy. Wszystkie elementy pracy
(plansza, koperty z zał. nr 1 i płytą) należy oznaczyć tym samym godłem. Całość należy
zapakować i opisać - “IMS Sofa KONKURS”
Prace na planszy można:
• oddać w Sekretariacie konkursu:
IMS Sofa Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz,
do dnia 5.01.2017 do godziny 18:00
Potwierdzeniem otrzymania pracy konkursowej przez Organizatora jest pokwitowanie na
formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.
• przesłać posłańcem lub pocztą jako przesyłkę poleconą na adres Sekretariatu: IMS Sofa
Sp. z o.o., Patrycja Zmarzły, ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz
W takim przypadku pakiet wraz z załącznikiem nr 2 (formularz z potwierdzeniem złożenia
pracy) należy dodatkowo opakować. Potwierdzenie złożenia pracy zostanie odesłane przez
Organizatora listem poleconym pod wskazany adres.
UWAGA: W Konkursie wezmą udział tylko prace, które zostaną dostarczone do sekretariatu
(osobiście, posłańcem lub pocztą) do dnia 5.01.2017 do godziny 18:00. Decyduje data wpływu
pracy do Sekretariatu, a nie data stempla pocztowego.
11. REALIZACJA NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ
11.1. Kwoty przypadające na nagrodę i wyróżnienia zostaną przelane na konta osób, które je
otrzymały. Przelew zostanie dokonany po otrzymaniu oryginalnego pokwitowania złożenia
pracy, podpisaniu umowy z Organizatorem o przeniesienie autorskich praw majątkowych
i przekazaniu niezbędnych danych dla realizacji przelewu.
W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Uczestnikowi będącemu zespołem
projektowym umowa z Organizatorem o przeniesienie praw autorskich zostanie podpisana
przez wszystkich członków zespołu.
Nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy członków zespołu.
12. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie przebiegu konkursu podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
13. MATERIAŁY INFORMACYJNE I ZAŁĄCZNIKI
Załączniki:
• Nr 1 - Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (pdf)
• Nr 2 - Odcinek dla Organizatora i Uczestnika (pdf)
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