REGULAMIN KONKURSU „DRUK 3D w OCZACH DZIECKA”

Organizatorem Konkursu jest portal internetowy www.centrumdruku3d.pl,
prowadzony przez CD3D Sp. z o.o.
Partnerami Konkursu są: ABC Data S.A. i 3D Printers Sp. z o.o.
Patronem medialnym Konkursu jest: magazyn CHIP (www.chip.pl).
Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży do ukończenia 16-go roku

życia (Uczestnicy). Zgłoszenia prac do Konkursu może dokonać tylko ich
rodzic lub opiekun prawny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie skanu lub zdjęcia
pracy plastycznej wykonanej osobiście przez Uczestnika przedstawiającej
drukarkę 3D oraz to, co autor chciałby na niej wydrukować, na adres emailowy Organizatora: konkurs@centrumdruku3d.pl.
3. Praca plastyczna powinna zostać wykonana w formie odręcznego rysunku.
4. Praca nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.
5. Praca powinna zostać wykonana z przeznaczeniem na Konkurs i do dnia
wzięcia udziału w Konkursie praca nie powinna zostać opublikowana lub
rozpowszechniona.
6. Do pracy musi być załączona informacja o imieniu, nazwisku i wieku autora.
Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora dla celów przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzców i publikacji prac.
8. Jeden autor może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden rysunek.
9. Konkurs rozpoczyna się 18 maja 2015 r. i trwać będzie do 31 maja 2015 r.,
godziny 23:59. Prace konkursowe należy przesyłać do końca trwania
konkursu - decyduje godzina otrzymania wiadomości e-mail.
10. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika przekazując pracę oświadcza, że
Uczestnikowi przysługują majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do
przesłanej pracy/ do przesłanych prac.
11. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do
nagrody.

Wyniki Konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez Organizatora spośród przekazanych prac wyłoni

laureatów Konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2015 r. o godzinie

12:00 poprzez zamieszczenie na stronie internetowej portalu
centrumdruku3d.pl informacji o imieniu, nazwisku i wieku autora oraz
zdjęcia/ skanu nadesłanej pracy.

4. Nagrody przysługują za I, II i III miejsce w Konkursie.
5. Nagrodą główną w Konkursie jest wydruk 3D na drukarce 3D HBot, o

maksymalnym rozmiarze 30 x 30 x 30 cm. Wydruk może być dowolny z
serwisu Thingiverse.com (lub innego - również własny). Plik musi być w
formacie STL i musi być możliwy do wydrukowania w technologii FDM.

6. II nagrodą w Konkursie jest wydruk 3D na drukarce 3D HBot, o maksymalnym

rozmiarze 15 x 15 x 15 cm. Wydruk może być dowolny z serwisu
Thingiverse.com (lub innego - również własny). Plik musi być w formacie STL
i musi być możliwy do wydrukowania w technologii FDM.

7.

III nagrodą w Konkursie jest wydruk 3D na drukarce 3D HBot, o
maksymalnym rozmiarze 10 x 10 x 10 cm. Wydruk może być dowolny z
serwisu Thingiverse.com (lub innego - również własny). Plik musi być w
formacie STL i musi być możliwy do wydrukowania w technologii FDM.

8. Wydruk zostanie wykonany z filamentu PLA, w jednym z kolorów dostępnych

na stronie producenta drukarek 3D: http://hbot3d.com/product/filament-pla285-mm/ (opcja KOLOR - WYBIERZ OPCJĘ).

9. Termin realizacji będzie ustalany indywidualnie; pierwszeństwo mają wydruki

z wyższego miejsca w Konkursie.

10. Decyzja jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród

jest ostateczna.

Publikacja prac i prawa autorskie
1. Przekazując pracę na Konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na

portalu centrumdruku3d.pl i portalach partnerów i patrona medialnego
Konkursu.

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na

wszelkich polach eksploatacji.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników w imieniu Uczestników

przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych
do Konkursu, obejmujące następujące pola eksploatacji:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy,

c. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony

w pkt. b. powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, umieszczanie na stronach internetowych.

4. Nabywca ma prawo do dalszego przenoszenia praw autorskich na inne

podmioty bez zgody Uczestnika ani jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie

www.centrumdruku3d.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.

b. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości

przekazanych prac,

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami

Regulaminu.

