
REGULAMIN PROJEKTU i KONKURSU REALIZOWANEGO W RAMACH
PROJEKTU „POSTAW NA 3D”

§1

Informacje ogólne

1. Konkurs POSTAW NA 3D realizowany jest w ramach projektu „Postaw na 3D”.

2. Projekt „Postaw na 3D” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

3. Przedmiotem Regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w konkursie, idei
konkursu, nagród, kryteriów uczestnictwa w konkursie, procedury zgłoszeniowej, zasad
uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród, praw i obowiązków uczestników konkursu oraz
Realizatora projektu.

4. Realizatorem projektu jest Fundacja Inteligentna Małopolska z siedzibą w Krakowie przy ul.
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.

5. Projekt realizowany jest w okresie od 4.05 września 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
6. Zasięg projektu obejmuje obszar Województwa Małopolskiego.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. Zgłoszone drużyny będą mogły zachować skonstruowaną przez siebie drukarkę 3D w ramach

projektu postaw na 3D pod warunkiem, że ich członkowie będą obecni na wszystkich zajęciach w
ramach projektu.

9. Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się on- line.

§2
Idea konkursu i nagrody

1. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie najlepszych wydruków powstałych
na własnoręcznie złożonych przez uczestników drukarkach 3D w ramach projektu Postaw na 3D.

2. W ramach projektu odbędzie się jedna edycja konkursu.

3. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczestników projektu Postaw na 3D.

4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez obowiązkowe wykonanie przez uczestników
projektu Postaw na 3D wydruku na własnoręcznie złożonej przez siebie drukarce 3D wg
własnego projektu.

5. Prace konkursowe  należy złożyć  w terminie od 26.11 - 30.11.2021 roku w siedzibie FabLab
Małopolska, ul. Królewska 65A, Kraków.

6. Realizator projektu przewiduje przyznanie m.in. 3 nagród:

● I miejsce - Zapas 5 kg filamentu NEBULA, oraz voucher do FabLab Małopolska o
wartości 500 zł



● II miejsce - zapas 3 kg filamenty NEBULA oraz voucher do FabLab Małopolska o
wartości 300 zł

● III miejsce - zapas 2 kg filamentu NEBULA oraz voucher do FabLa Małopolska o
wartości 200 zł

7. Vouchery zachowają ważność od dnia zakończenia konkursu do dnia 31 grudnia 2022 roku.

8. Laureatów podczas pracy w FabLab Małopolska obowiązują Regulaminy korzystania z jego
przestrzeni.

9. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub
pieniężne.

10. Laureaci Konkursu nie mogą również przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§3

Kryteria uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

● ich członkowie zamieszkują na terenie Województwa Małopolskiego,

● zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia
● biorą udział w “Postaw na 3D”
● były obecne na wszystkich zajęciach w ramach projektu postaw na 3D

2. Kryteria weryfikowane są na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika złożenia
Formularza zgłoszeniowego do Postaw na 3D.

3. Zasady zgłoszenia do konkursu są zgodne z polityką równych szans.
4. Przyjęcie formularza zgłoszeniowego do projektu Postaw na 3D jest równoznaczne z

zakwalifikowaniem do udziału w konkursie.
5. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu a tym samym do  konkursu Realizator projektu

poinformuje drogą mailową lub telefoniczną do 3 dni od przeprowadzenia oceny formalnej
formularza zgłoszeniowego.

§4
Procedura przyjmowania i oceny zgłoszeń do konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
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● wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu Postaw na 3D znajdującego się na stronie
interentowej projektu www.fablabmalopolska.pl/projekty/postawna3d gdzie Uczestnik/cy
konkursu, podaje dane osobowe i kontaktowe.

● oddanie gotowego wydruku wg własnego projektu wykonanego w ramach programu Postaw na
3D i wydrukowanego na złożonej własnoręcznie drukarce 3D.

2. Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Projektu (FabLab Małopolska)
oraz na stronie internetowej projektu https://www.fablabmalopolska.pl/projekty/postawna3d

3. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30.11.2021
4. Wydruk wraz z opisem jego działania powinien być dostarczony do siedziby FabLab Małopolska

(ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków) z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO KONKURSU INNOMAKER
ECO”.

5. Liczy się data wpływu Formularza zgłoszeniowego.
6. Formularz zgłoszeniowy złożony przez Uczestnika konkursu będzie oceniany pod względem

formalnym poprzez weryfikację informacji w nim zawartych, tj.

● miejsce zamieszkania: Województwo Małopolskie,

● kompletność formularza zgłoszeniowego,

● terminowe dostarczenie zgłoszenia.

7. I etapem oceny prac konkursowych bedzie ocena formalna przeprowadzona przez  Specjalistę
ds. kreatywności.

8. II etapem będzie ocena merytoryczna, której dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez
Realizatora projektu, w skład której zostaną zaproszeni m.in.: przedstawiciele Realizatora oraz
Sponsora.

9. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę jakość wydruku oraz jego użyteczność.
10. W przebiegu konkursu nie przewiduje się trybu odwoławczego.
11. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja

otrzymania liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba nagród przewidzianych w konkursie – nabór może
zostać przedłużony).

12. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie
konkursu.Każdorazowo informacja na ten temat dostępna będzie na stronie internetowej projektu.

§5
Zasady uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do:

● przestrzegania niniejszego Regulaminu,
● wzięcia udziału we wszystkich planowanych zajęciach w ramach programu Postaw na

3D.
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● potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru nagrody (w razie jej przyznania przez
Komisję Konkursową).

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną lub
elektroniczną (e -mail).

§6

Ważne terminy konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w FabLab Małopolska (ul. Królewska 65a, 30-081
Kraków), do 26 - 30 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu).

2. Ocena pomysłów na produkty lub usługi  ułatwiające życie w spoósb ekoologiczny zostanie
podjęta w terminie od 3 grudnia listopada 2020 r.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu do 7 grudnia.

§7

Prawa autorskie

1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:

● jest wyłącznym autorem projektu i przysługują mu do niego wszystkie autorskie prawa
majątkowe i osobiste;

● projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie
narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;

● autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób
trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest
wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do Konkursu
projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku
z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.

3. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

§8
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Działania promocyjne

1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej
dokumentacji wydruku (opisu, ilustracji, fotografii i innych)  poprzez jego prezentację w trakcie
organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym
przez Realizatora projektu w okresie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu na czas
nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją działalności Fundacji
Inteligentna Małopolska, w celu promocji działalności Fundacji.

2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej,
filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekt i wydruk zgłoszony
do Konkursu, wykonanej przez Realizatora projektu lub na zlecenie Realizatora w okresie
realizacji projektu. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. W
szczególności, chociaż niewyłącznie, Realizator projektu ma nieograniczone prawo
rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, książkach,
opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach
przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.

4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów
publikujących artykuły dotyczące realizacji projektu Innomaker Eco, w zakresie związanym z
promocją projektu Realizatora projektu lub partnerów Realizatora projektu.

5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:

● wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
● wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w

szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
● wykorzystywanie w całości lub w fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w

formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów,
billboardów, citylightów, CD, DVD, video;

● wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

§9
Klauzula informacyjna oraz monitoring uczestników konkursu

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

● dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Województwo Małopolskie z siedzibą
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

● dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl,

● administrator będzie przetwarzał dane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
realizacją zadania publicznego zgodnie z przepisami prawa, wynikającymi z ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań,

● dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego,
jak również przez okres niezbędny do celów archiwizacji dokumentacji zgodnie z kategorią
archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu
województwa i urzędów marszałkowskich,

● dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, wiek, miejsce
zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail gromadzone są w związku z realizacją zadania
publicznego pn. “Postaw na 3D” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania w 2021 roku pn. “Kocham Polskę” oraz “Małopolska! Postaw na Edukację”.

● osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art.
15-21 RODO,

● osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

● dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów,
w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom
usług IT)

● dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

2. Uczestnik konkursu wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
swoich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z zapisami pkt. 1
niniejszego paragrafu do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, organizacji działań,
monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach koordynacji projektu, a także w zakresie
niezbędnym do wywiązywania się przez Fundację Inteligentna Małopolska z obowiązków wobec
Województwa Małopolskiego. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w
przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.
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4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów
monitoringowych i ewaluacyjnych dotyczących projektu dostarczanych przez Realizatora
projektu, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i
udziału w projekcie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Przekazanie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami przechodzą na własność
Realizatora projektu.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do publikowania treści zawartych w nadesłanych
Formularzach zgłoszeniowych oraz dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
4. Regulamin dostępny jest w Biurze Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym

Regulaminem, należy do Realizatora projektu.
7. Załączniki:

1. Wzór opisu wydruku
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Załącznik 1: WZÓR OPISU WYDRUKU

1. NAZWA WYDRUKU - CO TO JEST?

………………………………………………………………………………………………………………

2. PARAMETRY WYDRUKU

zastosowany materiał:..................................................

rodzaj filamentu: …………………………………………

wielkość warstwy:………………………………………..

średnica dyszy:…………………………………………..

prędkość druku:………………………………………….

rodzaj i % wypełnienia:………………………………….

grubość powłok pionowych i poziomych:………………

3. DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST WYDRUKU

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4. JAK FUNKCJONUJE/ DZIAŁA?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJE?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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6. GRUPA ZGŁASZAJĄCA

………………………………………………………………………………………………………………

PODPISY CZŁONKÓW………………………………………………………………………………….
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