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REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU  
Skis Re//Defined 

 
 
 

§1  
 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest spółka MJST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 15, 
81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000122302, 
NIP: 585-000-07-85, zwana dalej „Organizatorem” 

§2 

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych projektów przedmiotu użytkowego powstałego 
przy maksymalnym wykorzystaniu zużytych nart marki MAJESTY. 

2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu i wykonaniu przedmiotu o charakterze użyt-
kowym i wysokich walorach estetycznych z maksymalnym wykorzystaniem tworzywa jakim są zu-
żyte narty marki Majesty, przy jednoczesnym minimalnym użyciu innych materiałów. Opisane za-
danie konkursowe w dalszej części regulaminu nazywane jest „konkursem”. 

3. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

3.1. W I etapie należy na adres e-mail lub pocztowy Organizatora przesłać w terminie do 
10 maja 2023 roku do godziny 24:00 kartę zgłoszeniową i projekt konkursowy (krótki opis projektu, 
rysunki lub/i wizualizacje, szacowaną ilość nart potrzebnych do realizacji projektu). W przypadku 
braków w wymaganych dokumentach zgłoszeniowych, Uczestnik ma 3 dni na ich uzupełnie-
nie. Brak dokumentów lub ich nieprawidłowe wypełnienie skutkować będzie niezakwalifiko-
waniem projektu do konkursu.  

Komisja Konkursowa w terminie 5 dni (15.05.2023 r.) od zakończenia przyjmowania zgłoszeń wy-
bierze minimum 9 projektów wytypowanych do realizacji. 

            3.2. W II etapie konkursu Organizator w terminie do 4 dni (9.05.2023 r.) od ogłoszenia prześle do 
wyróżnionych osób narty w ilości potrzebnej do zrealizowania projektu. Każda z osób wyróżnionych 
w terminie do 7 czerwca 2023 roku jest zobowiązana zrealizować projekt i zgłosić to poprzez adres 
e-mail: konkurs@majestyskis.com Organizatorowi lub podmiotowi wskazanemu przez Organiza-
tora. Organizator do 16.06.2023 r. odbierze od wyróżnionych osób zrealizowane projekty na swój 
koszt. 

3.3. W III etapie do dnia 23.06.2023 r. Organizator ogłosi trzech zwycięzców, którzy w największym 
stopniu spełnili wymagania konkursowe. 

§3 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest prowadzony w języku polskim i na terytorium Polski. 
2. Kierowany jest do wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką użytkową, którym 

bliska jest idea upcyklingu.  
3. Do konkursu przystąpić może każda, pełnoletnia osoba fizyczna, która:  

3.1 dostarczy podpisaną Kartę Zgłoszenia Uczestnika (załącznik nr. 1) do udziału w konkursie, 
stanowiącą potwierdzenie zapoznania się̨ z Regulaminem Konkursu i jednocześnie 



 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Regulamin II Edycji Konkursu Skis Re//Defined 

2 

akceptację jego zapisów, a także wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (za-
łączniki nr. 2).  

3.2 złoży pisemne oświadczenie, iż w przypadku wyboru jej pracy, wyraża zgodę̨ na nieod-
płatne przeniesienie na organizatora konkursu całości praw majątkowych do zrealizowa-
nego projektu, wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że projekt nie narusza praw osób 
trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (za-
łącznik nr. 3). 

3.3 złoży pisemne zobowiązanie (załącznik nr. 3), że w przypadku wyboru jej projektu, projekt 
ten zrealizuje. 

4. Projekty muszą spełniać następujące warunki: 
4.1 mieć charakter i walory użytkowe, 
4.2 ciekawą i funkcjonalną formę,  
4.3 wysokie walory estetyczne, 
4.4 wykorzystywać w jak największym stopniu zużytą nartę/narty, przy jak najmniejszym użyciu 

innych materiałów. 
5. Prace muszą być zgłaszane indywidualnie.  
6. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
7. Dopuszcza się̨ możliwość złożenia przez jedną osobę̨ więcej niż 1 projektu.  
8. Prace należy przesłać drogą e-mailową na adres: konkurs@majestyskis.com  lub za pośred-

nictwem poczty na adres: MAJESTY, MJST Sp. z o.o., ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia, Polska. 
W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje termin wpływu projektu do Organizatora. 

9. Praca konkursowa przesłana pocztą powinna znajdować się w kopercie z napisem:  

    „KONKURS Skis Re//Defined” 

10. Organizator zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia ustalonej z laureatem konkursu 
ilości nart potrzebnych do wykonania zadania konkursowego oraz odbioru na swój koszt zrea-
lizowanego projektu.   

11. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania. 

§4 

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac konkursowych.  
2. Termin I etapu konkursu, czyli zgłaszania prac upływa w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 24:00. 

W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje termin wpływu zgłoszenia do Organizatora. 
3. Komisja Konkursowa w terminie do 5 dni roboczych wybierze projekty, które zakwalifikuje do 

II etapu. W II etapie konkursu komisja może prosić o dokonanie drobnych modyfikacji pod 
względem użyteczności nadesłanych projektów.  

4. Termin zakończenia konkursu powinien nastąpić do dnia 23.06.2023 r.  
5. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników rozstrzygnięcia przez Komisję 

Konkursową.  
6. Organizator przewidział dla zwycięzców Konkursu następujące nagrody pieniężne:  

 
6.1 Dla autora zwycięskiego projektu nagrodę w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100)  
6.2 Dla każdego z dwóch wyróżnionych projektów nagrodę w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100)  

7. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną̨ o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną.  
8. Nagrody, o których mowa w pkt. 6 podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnie obowiązują-

cymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 
Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych). Niniejszy zapis stanowi, iż organizator konkursu będzie zobowiązany do naliczenia, po-
brania i odprowadzenia podatku zryczałtowanego w wysokości 10 % do Urzędu Skarbowego. 
Pobranie podatku nastąpi przed wydaniem nagrody pieniężnej (zostanie umniejszona wartość 
nagrody).  
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9. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe osoby nagrodzonej w konkursie. 
10. Warunkiem wypłaty nagrody jest spełnienie warunków Regulaminu. 
11. Organizator może również przyznać więcej niż trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace na tym 

samym miejscu. 
12. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna 

ze zgłoszonych prac nie będzie spełniać kryteriów i oczekiwań organizatora lub przyznać mniej 
niż trzy nagrody, o których mowa w §4 pkt.6. Organizator może również przyznać więcej niż 
trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace na tym samym miejscu.  

13. Organizator konkursu zakłada możliwość podjęcia stałej współpracy z autorami zwycięskich 
projektów na zasadach oddzielnych, nie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

§5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, zmiany terminów, zmiany 
składu Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) po-
niesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w kon-
kursie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cy-
wilnego.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

Kontakt w sprawach związanych z konkursem: konkurs@majestyskis.com 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Skis Re//Defined 
 

Karta Zgłoszenia Uczestnika  
do Konkursu Skis Re//Defined 

  
 

           Imię i Nazwisko:     …………………………………………………………………….... 
                                                                       (czytelnie, drukowanymi literami) 

 
           Adres e-mail:         ……………………………………………………………………….. 
                                                                       (czytelnie, drukowanymi literami) 
 
           Numer telefonu:    ………………………………………………………………………... 
 
           Liczba zgłoszonych projektów: ………* 

             
1. Nazwa/Tytuł projektu: …………………………………………………….................... 

 
                      ............................................................................................................................ 

 
        szacowane zapotrzebowanie na ilość zużytych nart dla projektu nr 1: 

 
                       ……………………………………………………………………………………....... 
 

2. Nazwa/Tytuł projektu: ……………………………………………………..................... 
 
                      ............................................................................................................................ 

 
        szacowane zapotrzebowanie na ilość zużytych nart dla projektu nr 2: 

 
                       ……………………………………………………………………………………....... 

 
3. Nazwa/Tytuł projektu: ……………………………………………………..................... 

 
                      ............................................................................................................................ 

 
        szacowane zapotrzebowanie na ilość zużytych nart dla projektu nr 3: 

 
                       ……………………………………………………………………………………...... 
 
                                                                                   Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 
                                                                                      …............................................................... 
 
*W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu prosimy o dołączenie drugiej karty zgłoszeniowej. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu II Edycji Konkursu Skis Re//Defined 
 

Klauzula zgody marketingowej 
 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych 

(adres poczty elektronicznej) w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej2, 3. 

 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych (nr telefonu) 

w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowej za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych3. 
  
Klauzula informacyjna  
 
Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu marketingu własnych usług lub produktów 
jest MJST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przed-
siębiorców pod numerem KRS 0000122302, NIP: 585-000-07-85 Można się z nami skontaktować pisemnie na 
adres siedziby, telefonicznie: 58 620 00 66 lub mailowo: pdo@majestyskis.com 
Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, firma) i kontaktowych (adres poczty 
elektronicznej, telefon) będą przetwarzane w celu marketingu usług lub produktów za pomocą środków komunikacji 
w zależności od zakresu podanych danych na podstawie wyrażonej zgody1, 2 3. Prowadzenie działań marketingo-
wych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora4.  

 
1Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 
2Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.) 
3Art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U.2018.0.1954). 
4Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty 
uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób 
przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).  
Okres przetwarzania danych 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. 
Każdorazowo podstawą do zakończenia przetwarzania jest odwołanie przez Państwa zgody. 
Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT) a także podejmując współpracę z niektórymi partnerami bizneso-
wymi (Ukraina) możemy przekazywać niektóre Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niższy niż w Państwach EOG. 
Instrumentem prawnym zabezpieczającym taki transfer danych są: standardowe klauzule umowne przyjęte przez 
Komisję Europejską (ich treść jest dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu).  
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3)      prawo do ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
4)      prawo do sprzeciwu oraz usunięcia danych osobowych; 
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 
6) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej cofnięciem. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
                                                                                      

Data i czytelny podpis udzielającego zgody 
 
                                                                                      …............................................................... 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu II Edycji Konkursu Skis Re//Defined 
 

 
Oświadczenia Uczestnika II Edycji Konkursu Skis Re//Defined 

 
1. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojego projektu do nagrody w II Edycji Konkursu Skis Re//Defined do 

zrealizowania zgłoszonego projektu i przekazania go Organizatorowi zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
z którego treścią się zapoznałam/łem. 
 

2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i w przypadku wybrania mojego projektu do nagrody w II Edycji 
Konkursu Skis Re//Defined przenoszę nieodpłatnie na Organizatora  całość praw majątkowych do zrealizowa-
nego projektu. Oświadczam, że zrealizowany projekt stanowi moje osobiste dzieło, nie narusza praw osób 
trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

                                                                                     
 
 
 
                                                                                                Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 
 
                               
                                                                                               …................................................................... 

 


