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REGULAMIN KONKURSU 

 

na opracowanie koncepcji aplikacji (gry) na urządzenia mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura 

Moniuszki” 

 

 

Wartość nagród w konkursie nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 euro 

Konkurs jest organizowany bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 

30.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacanów, 1 marca 2019 roku 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym i Organizatorem Konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, zwane dalej „Zamawiającym”. 

1.2. Zamawiający jest płatnikiem VAT o numerze NIP 6551762631, REGON 290016810. 

1.3. Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

1.4. Strona internetowa, na której będą udostępniane wszystkie informacje dotyczące konkursu: 

https://centrumbajki.pl/aplikacja-mobilna-moniuszko/ 

1.5. Korespondencję w sprawie konkursu należy kierować na adres: Europejskie Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów. 

1.6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach dotyczących konkursu jest: Piotr Żurek, e-mail: 

piotr.zurek@pacanow.eu , nr telefonu: (41) 3765088. 

1.7. Regulamin jest bezpłatny, do pobrania wraz z załącznikami ze strony internetowej konkursu.  

1.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia uzupełnień i zmian do Regulaminu 

konkursu dotyczących jego treści w zakresie organizacyjnym. 

2. FORMA KONKURSU ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1) Konkurs jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

Niniejszy konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający 

przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy 

konkursowej.   

2) Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego, otwartego. 

4) W konkursie obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. 

5) Językiem konkursu jest język polski, co oznacza, że wszystkie dokumenty, rysunki i opisy prac 

konkursowych, jak również korespondencja między Zamawiającym i Uczestnikami konkursu 

prowadzona będzie wyłącznie w języku polskim. 

6) Ogłoszona procedura konkursu poprzedza zamówienie publiczne, które udzielone zostanie w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji ze zwycięzcą Konkursu. 

7) Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. 

8) Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego Regulaminu. 

9) Z uczestnikiem konkursu, który otrzyma I nagrodę w konkursie, Zamawiający podejmie negocjacje 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę polegającą na opracowaniu aplikacji (gry) 

„Zaginiona partytura Moniuszki” na urządzenia mobilne według koncepcji, zakresu merytorycznego, 

harmonogramu realizacji oraz kosztorysu przedstawionych w  pracy konkursowej.   

mailto:piotr.zurek@pacanow.eu
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10) Maksymalny planowany łączny koszt opracowania na podstawie pracy konkursowej aplikacji (gry) 

„Zaginiona partytura Moniuszki” na urządzenia mobilne (łącznie z wynagrodzeniem za 

rozporządzenie prawami wyłącznymi w zakresie ustalonym umową) nie może przekroczyć 126 000 

PLN brutto. 

3. TERMINY KONKURSU 

Ogłoszenie konkursu  - 01.03.2019) 

Składanie zgłoszeń do konkursu – do 7.03.2019 do godz.12.00  

Publikacja listy uczestników konkursu - 8.03.2019  

Składanie pytań do 12.03.2019 do godz. 12.00  

Odpowiedzi na pytania - 13.03.2019)  

Składanie prac konkursowych do 19.03.2019)  

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 22.03.2019)  

4. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji gry udostępnianej bezpłatnie, 

dostępnej na urządzenia mobilne (system Android i iOS), której celem będzie przybliżenie dzieciom 

życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Fabuła gry ma być inspirowana wydarzeniami z życia 

Moniuszki, a zadaniem gracza będzie odnalezienie zaginionej partytury Moniuszki, dzięki której 

będzie on mógł ukończyć swoją operę. Gra ma zostać opracowana według metodyki tzw. hidden 

objects, gracz w trakcie gry odwiedzać będzie lokacje związane z ważnymi etapami życia Moniuszki. 

W trakcie odwiedzin będzie rozwiązywać zagadki logiczne oraz poszukiwać zaginionych obiektów 

powiązanych z głównym wątkiem fabularnym. Gra ma zostać opracowana w wersji Polskiej i 

Angielskiej.  

Szczegółowe informacje o grze:  

Wstępna koncepcja fabuły gry zakłada, że Stanisław Moniuszko przez całe swoje życie tworzył 

partyturę, która miała bardzo silny wydźwięk patriotyczny, a ze względu na wysokie ryzyko związane 

z podburzaniem świadomości patriotycznej Polaków żyjących w czasach zaborów została ona 

odebrana Moniuszce przez agentów ówczesnych zaborców, którzy nie chcieli dopuścić do odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Zadaniem wątku fabularnego jest wprowadzenie gracza w rozgrywkę. 

Podczas gry gracz będzie odwiedzać lokalizacje związane z ważnymi etapami życia Stanisława 

Moniuszki poszukując poszczególnych elementów zaginionego utworu. Poszukiwanie elementów 

powinno przebiegać według następującej struktury logicznej: 

1. W pierwszym kroku gracz przechodzi do kolejnej lokalizacji.  

2. W drugim kroku gracz musi rozwiązać zagadkę logiczną inspirowaną muzyką bądź życiem 

Moniuszki, dzięki której będzie mógł wejść do lokalizacji.  
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3. W trzecim kroku gracz będzie musiał na planszy odnaleźć poszczególne elementy składowe z 

których następnie zbuduje element pozwalający przejść do kolejnej lokalizacji w głównym 

wątku fabularnym.  

W grze planuje się od 10 do 15 miejsc związanych z kluczowymi momentami życia i twórczości 

Stanisława Moniuszki.  

Planowana aplikacja ma zakładać następujące etapy współpracy z użytkownikiem: 

Krok 1. Instalacja na odpowiednim systemie (do wyboru wersje gry na iOS i Android) na urządzeniu 

mobilnym.  

Krok 2. Rejestracja użytkownika – w celu zidentyfikowania jego miejsca pochodzenia.  

Krok 3. Zapoznanie użytkownika z założeniami rozgrywki.  

Krok 4. Wprowadzenie użytkownika do scenariusza rozgrywki.  

Krok 5. Użytkownik odwiedza poszczególne lokacje i rozwiązuje zagadki logiczne oraz wykonuje 

zadania opisane w scenariuszu gry dla konkretnej lokalizacji.  

Krok 6. Po rozwiązaniu zadań i zagadek w danej lokalizacji gra nalicza użytkownikowi określoną liczbę 

punktów.  

Krok 7. Użytkownik odwiedza pozostałe lokalizacje i powtarza czynności 5 i 6.  

Krok 8. Podsumowanie wyników użytkownika i zakończenie fabuły gry.  

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): 

72000000-5 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji bezpłatnej gry dostępnej na urządzenia mobilne 

(system Android i iOS), która stanie się podstawą do opracowania aplikacji (gry) „Zaginiona partytura 

Moniuszki” na urządzenia mobilne według zakresu merytorycznego, harmonogramu realizacji oraz 

kosztorysu przedstawionego w nadesłanej pracy konkursowej, zgodnie z zakresem zamówienia z 

wolnej ręki określonym w pkt 14 Regulaminu.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrany autor (autorzy) najlepszej pracy konkursowej zostanie/ą 

zaproszony/eni do wzięcia udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie przez 

Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie aplikacji (gry) 

„Zaginiona partytura Moniuszki” na urządzenia mobilne, według koncepcji nagrodzonej w konkursie.  

Unieważnienie konkursu przez Zamawiającego skutkować będzie brakiem obowiązku 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia, przez który Zamawiający rozumie udostępnienie w pełni 

działającej aplikacji: 30.09.2019 r.  
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5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 

1. Uczestnicy konkursu mogą porozumiewać się z Zamawiającym, kierując korespondencję 

zawierającą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania do Regulaminu oraz inne informacje 

dotyczące konkursu na skrzynkę poczty elektronicznej: piotr.zurek@pacanow.eu , lub pocztą 

tradycyjną na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela 

Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.  

2. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu, w tym pytania Uczestników, odpowiedzi i 

wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące Regulaminu konkursu zamieszczane będą na stronie 

internetowej Zamawiającego: centrumbajki.pl, zakładka: aktualności 

3. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz dokonane zmiany treści Regulaminu konkursu są 

wiążące dla Uczestników konkursu, z chwilą ich publikacji na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. SĄD KONKURSOWY 

Sąd konkursowy stanowią: 

1. Karolina Kępczyk - przewodniczący sądu,  

2. Katarzyna Pluta - sędzia  

3. Piotr Żurek – sędzia,  

Obsługę konkursu zapewnia Zamawiający. 

Sąd Konkursowy może obradować w przypadku obecności minimum 3 członków, w tym 

przewodniczącego. 

Obrady Sądu Konkursowego są tajne. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.  

Z przebiegu prac (obrad) Sądu Konkursowego sporządza się protokół. 

Do zadań Sądu Konkursowego należy: ocena spełniania przez uczestników konkursu wymagań 

określonych w Regulaminie, ocena prac konkursowych, wyłonienie najlepszych prac, przygotowanie 

uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz przedstawienie wyników do zatwierdzenia kierownikowi 

zamawiającego, sporządzenie zaleceń pokonkursowych dla nagrodzonych prac, występowanie z 

wnioskiem o unieważnienie konkursu. 

W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka sądu, w miejsce 

odwołanego sędziego zostanie powołany zastępca członka sądu, który będzie sprawować funkcje 

sędziego do końca prac Sądu Konkursowego. 

7. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ ZE ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW 

Prace konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie konkursu, zostaną poddane 

ocenie przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów oceny: 

- sposób zaangażowania użytkowników aplikacji w proces prac nad jej tworzeniem – 20 pkt;  

- uszczegółowienie głównego wątku fabularnego – 20 pkt;  

mailto:piotr.zurek@pacanow.eu
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- przedstawienie lokalizacji i ich uzasadnienie w kontekście życia i twórczości Stanisława Moniuszki – 

20 pkt;  

- przedstawienie w grze twórczości Stanisława Moniuszki i jej powiązanie z wątkiem fabularnym – 20 

pkt;  

- harmonogram pracy nad grą i data jej udostępnienia dla systemu Android i iOS – 10 pkt;  

- koszt opracowania gry – 10 pkt  

Prace konkursowe będą oceniane przez członków Sądu Konkursowego indywidualnie na podstawie 

ustalonych w Regulaminie kryteriów oceny prac konkursowych oraz ich znaczenia. Maksymalna 

możliwa liczba punktów przydzielonych danej pracy konkursowej w ocenie indywidualnej od jednego 

członka Sądu Konkursowego może wynieść łącznie 100 pkt w zakresie wszystkich kryteriów oceny 

pracy konkursowej. 

8. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD 

Sąd Konkursowy w oparciu o oceny prac konkursowych przyzna następującą nagrodę.  

1 nagroda: zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia 

zamówienia publicznego na opracowanie aplikacji (gry) „Zaginiona partytura Moniuszki” na 

urządzenia mobilne według koncepcji, zakresu merytorycznego, harmonogramu realizacji oraz 

kosztorysu przedstawionych w wybranej pracy konkursowej.   

Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który według Sądu przedstawi pracę 

konkursową w najlepszym stopniu spełniającą kryteria oceny prac konkursowych, określone w 

Regulaminie. 

Zamawiający zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy 

konkursowej w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu, to jest zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego, z zastrzeżeniem, 

że termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia reklamacji przez Uczestników 

konkursu. 

Sąd Konkursowy uprawniony jest do nieprzyznania I nagrody (nie rozstrzygnięcia konkursu) w 

przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych i odstąpienia na tej podstawie od 

zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 

Zamawiający unieważnia konkurs jeżeli: 

a) Nie zostało złożone żadne zgłoszenie do konkursu (wniosek o dopuszczenie do udziału w 

konkursie) lub żadna praca konkursowa; 

b) Wszystkie zgłoszenia do konkursu zostały uznane za niespełniające warunków udziału; 

c) Sąd konkursowy zdecydował o nieprzyznaniu nagrody w konkursie; 

d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że przeprowadzenie konkursu lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  
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9. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania 

określone niniejszym Regulaminem. 

W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a 

także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które 

zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. 

O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

uczestnictwa, a w szczególności: 

1. posiadają wiedzę i doświadczenie. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w 

oparciu o złożony przez uczestnika wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował 

co najmniej dwa zamówienia, każde w zakresie opracowania aplikacji (gry) dostępnej na 

urządzenia mobilne dla dzieci wykorzystującej mechanikę tzw. hidden object i dostępnej do 

bezpłatnego pobrania dla systemu na urządzenia mobilne o wartości brutto min. 50 000,00 

PLN. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę dokumenty.  

2. dysponują potencjałem technicznym i kadrowym. Ocena spełnienia tego warunku dokonana 

zostanie w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

opracowaniu pracy konkursowej, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie prac, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą, 

która posiad wykształcenie wyższe kierunkowe informatyk i doświadczenie w zrealizowaniu 

usługi polegającej na opracowaniu aplikacji mobilnej natywnej/cross-platformowej oraz 

systemu zarządzania treścią (CMS) w aplikacji mobilnej. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

dokumenty oraz oświadczenie (Załącznik 2 do Regulaminu).  

Każdy Uczestnik może zgłosić jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz jedną pracę 

konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek lub więcej niż jedną pracę konkursową, 

spowoduje, że Zamawiający odrzuci złożone przez niego wnioski lub prace konkursowe. 

Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu 

Regulaminu, członków Sądu Konkursowego, ekspertów oraz uczestników. Uczestnikami konkursu nie 

mogą być także osoby, które są podległe służbowo lub są krewnymi lub powinowatymi członków 

Sądu Konkursowego lub osób przygotowujących i organizujących konkurs. 
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W celu potwierdzenia spełnienia stawianych wymagań Uczestnicy konkursu zobowiązani są do 

złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu): 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie. 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3, wówczas 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Uczestnika konkursu, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Zagraniczni uczestnicy konkursu: 

Zagraniczni Uczestnicy konkursu mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, muszą złożyć 

pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika w konkursie, jeżeli skorzystali z uprawnienia do 

ustanowienia pełnomocnika oraz oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień równorzędnych do 

opisanych w Regulaminie, w którym uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 

zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zaświadczenie uczestnik zobowiązany jest 

złożyć po zaproszeniu go przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia 

publicznego opisanego w Regulaminie konkursu. 

Sposób reprezentacji Uczestnika konkursu przez pełnomocnika: Uczestnik konkursu może ustanowić 

pełnomocnika, uprawnionego do złożenia i podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w 

konkursie, pracy konkursowej oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych Regulaminem. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Uczestnika konkursu. Osobą uprawnioną jest: Uczestnik, jeżeli jest osobą fizyczną lub 

osoba/y upoważniona/e, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

10. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
KONKURSIE 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem oświadczenia i 

dokumenty, Uczestnicy konkursu przekazują w formie pisemnej, trwale spięte.  
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu 

oświadczenia i dokumenty, uważać się będzie za złożone, jeżeli przed upływem wyznaczonego 

Regulaminem terminu wpłyną do siedziby Zamawiającego w oryginale, to jest jako dokument 

podpisany własnoręcznie przez Uczestnika konkursu lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wypełnionymi 

załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w pkt 9, Uczestnik konkursu przekazuje w formie 

papierowej, z własnoręcznymi podpisami, w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, bezpośrednio, albo 

za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. Wszystkie dokumenty 

należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem: 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI APLIKACJI 

(GRY) NA URZĄDZENIA MOBILNE POD NAZWĄ „ZAGINIONA PARTYTURA MONIUSZKI” wraz z 

podaniem nazwy i adresu Uczestnika.  

Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o 

dopuszczenie do udziału w konkursie. 

W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą: 

INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być umieszczone w osobnej kopercie 

wewnętrznej. Zastrzeżenie nieudostępniania informacji może nastąpić nie później niż w terminie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Uczestnik konkursu musi wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku Zamawiający wezwie uczestnika, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej do uzupełnienia wniosku w terminie 2 dni. 

Zmiana lub wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie może nastąpić wyłącznie 

przed upływem terminu składania wniosków. 

Oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie dokonuje Sąd Konkursowy w składzie co 

najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego. 

Zamawiający dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników 

konkursu spełniających wymagania określone Regulaminem konkursu, za pośrednictwem strony 

konkursu. 

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu z 

postępowania konkursowego.  

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykluczonych uczestników konkursu o fakcie ich wykluczenia 

z postępowania, podając przy tym uzasadnienie. 

Lista uczestników konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Zamawiającego  
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11. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Zamawiającego.  

Pracę konkursową należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym 

sześciocyfrową liczbą identyfikacyjną. Zakres pracy konkursowej przedstawiono w załączniku nr 3 do 

Regulaminu.  

Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną, nieopisaną kopertę zawierającą wypełnioną Kartę 

Identyfikacyjną Uczestnika konkursu stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu, oznaczoną tą samą 

sześciocyfrową liczbą identyfikacyjną co opakowanie z pracą konkursową. 

Pracę konkursową składa się wraz z formularzem potwierdzenia złożenia pracy konkursowej 

(załącznik nr 5 do Regulaminu). 

Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej stanowić będzie jedyny dowód upoważniający 

uczestników konkursu do odbioru nagród oraz do odbioru nie nagrodzonych prac. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. 

Sposób utajnienia pracy – podana przez uczestnika liczba identyfikacyjna pracy zostanie 

zaszyfrowana przez Sekretarza organizacyjnego konkursu. Liczby identyfikacyjne zostaną w sposób 

trwały zaklejone i wprowadzony zostanie nowy numer szyfrowy, obowiązujący dla danej pracy przez 

cały czas trwania konkursu. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół, który zostanie 

umieszczony w zapieczętowanej kopercie do czasu ogłoszenia wyników konkursu. 

12. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace przedstawione w dokumencie trwale spiętym, którego zakres przedstawiono w załączniku nr 3 

do Regulaminu.  

13. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU 

Po zakończeniu oceny prac konkursowych i zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez kierownika 

zamawiającego nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i publiczna identyfikacja autorów złożonych 

prac konkursowych.  

Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego 

wynikach z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz adresu i miejsca zamieszkania 

(siedziby) autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz wszystkich złożonych w konkursie lub o 

unieważnieniu konkursu w przypadkach, o których mowa niniejszym regulaminie. 

Powiadomienie Uczestników o wynikach konkursu nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika konkursu we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w konkursie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie Zamawiającego  

14. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

Przedmiotem umowy zawartej między Zamawiającym i Autorem (zespołem autorskim) najlepszej 

pracy konkursowej będzie opracowanie aplikacji (gry) „Zaginiona partytura Moniuszki” na urządzenia 

mobilne według zakresu merytorycznego, harmonogramu realizacji oraz kosztorysu przedstawionego 
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w nadesłanej pracy konkursowej. Przekazane w pracy konkursowej informacje będą stanowiły istotne 

warunki umowy zawartej z Wykonawcą.  

Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie zwycięskiej koncepcji przez jej Autora (zespół 

autorski).  

Autor (autorzy) najlepszej pracy konkursowej, który otrzymał nagrodę w konkursie w postaci 

zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zobowiązany jest do przystąpienia do 

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

oraz do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych w trakcie przeprowadzonych negocjacji. 

Zamawiający wystosuje do autora wybranej pracy konkursowej pisemne zaproszenie do negocjacji w 

trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego. 

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy (wszystkich etapów umowy), etapowanie 

prac i płatności Zamawiający i Autor ustala w wyniku negocjacji, w oparciu o warunki niniejszego 

konkursu z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 126 000  zł z VAT. 

Autor Projektu oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań 

będących przedmiotem zamówienia, oraz że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw 

autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.  

Autor przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz wszelkich 

opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na polach 

eksploatacji, wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), dotyczących w szczególności: realizacji projektu, 

utrwalania, zwielokrotniania każdą możliwą techniką, wprowadzania do obrotu, publicznego 

udostępniania. Przeniesienie powyższych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą dokonania przez 

niego odbioru poszczególnych opracowań. 

15. PRAWA AUTORSKIE 

Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich Uczestników 

konkursu. Autorowi (zespołowi autorskiemu) pracy konkursowej przysługują prawa autorskie do 

opracowanej przez siebie pracy konkursowej. 

Zamawiającemu przysługuje prawo publikacji prac konkursowych w całości lub w części w dowolnych 

mediach i środkach masowego przekazu, dowolną techniką, a w szczególności na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

Autor/autorzy nagrodzonej pracy konkursowej zobowiązani są do przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych, na wyżej wymienionych polach 

eksploatacji. 
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16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU 

 
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania reklamacji dotyczących Konkursu. Ocena pracy 

dokonana przez sąd konkursowy nie podlega reklamacjom, za wyjątkiem omyłek rachunkowych 

w zakresie zliczenia punktowej oceny pracy.  

2. Reklamację należy składać w czasie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od daty ustalenia 

wyników Konkursu oraz przekazania uczestnikom informacji o wynikach i otrzymanych ocenach.  

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamację można składać 

bezpośrednio u Organizatora, mailowo na adres piotr.zurek@pacanow.eu, jak również na piśmie, 

na adres Organizatora, wskazany w Regulaminie. Nadanie pisma zawierającego reklamację 

przesyłką poleconą w placówce pocztowej jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji u 

Organizatora. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu 

poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy oraz wskazać przedmiot 

i uzasadnienie reklamacji.  

5. Decyzje rozstrzygające zgłoszone reklamacje podejmuje Organizator w ciągu 7 dni od wpłynięcia 

reklamacji do siedziby Organizatora. 

Organizator poinformuje na piśmie osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej załatwienia.  

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, dostarczenia ich 

Zamawiającemu lub zwrotu jakichkolwiek innych kosztów, poniesionych przez Uczestników konkursu. 

Prace nienagrodzone (niewybrane) mogą być odebrane przez Uczestnika konkursu na jego wniosek i 

za zwrotem pokwitowania złożenia pracy w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż po publicznym 

ogłoszeniu wyników konkursu. 

18. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 
Uczestników Konkursu: 
1. Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

z którym wszystkie osoby zainteresowane mogą się skontaktować w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych osobowych: adres e-mail: kadry@pacanow.eu 

2. Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie 

dane osobowe udostępnione bezpośrednio przez Uczestników. Cele i podstawy prawne 

przetwarzania danych osobowych: 
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a) zawarcie oraz wykonanie zobowiązania (z przyrzeczenia publicznego, jakim jest 

Konkurs) oraz podjęcie działań przed zawarciem takiego zobowiązania na żądanie 

osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), 

b) udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych udziałem w Konkursie, jak 

również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi 

Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności na cele księgowości 

i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również w celach 

archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – prawnie 

uzasadnione cele administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), 

3. Do danych osobowych Uczestników, w związku z celami i czynnościami przetwarzania 

wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty 

przetwarzające dane na jego zlecenie), np. firmy prawnicze, informatyczne. Odbiorcami 

danych osobowych kontrahentów mogą być: przewoźnicy i operatorzy pocztowi. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dane osobowe Uczestników administrator może również 

przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie 

obowiązującego prawa.  

4. Dane osobowe Uczestników Administrator będzie przetwarzał przez cały okres trwania 

Konkursu, postępowania reklamacyjnego oraz ewentualnie innych postępowań, a 

następnie przez czas nie  dłuższy niż 6 lat.  

5. Podanie danych osobowych  wskazanych w karcie zgłoszeniowej do Konkursu ma 

charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora 

rejestracji uczestnictwa w Konkursie.  

6. Zgodnie z RODO, podmiotowi danych przysługuje w każdym czasie prawo do: 1.dostępu 

do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; 3. Usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych; 4. wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5. przenoszenia danych; 6. wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

7. Administrator nie stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
 

 



 15 

Załączniki do Regulaminu  

Załącznik 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie  
 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

 

Nazwa podmiotu  
lub imię, nazwisko1 Uczestnika 
występującego samodzielnie albo 
Pełnomocnika Uczestników wspólnie 
biorących udział w Konkursie: 

 

Adres do korespondencji  

telefon  

Adres e-mail  

Imię, nazwisko  
osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Uczestnika 
Konkursu 

 

 
Wspólnie biorąc udział w Konkursie z Uczestnikami wskazanymi poniżej: 
(w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie tabelę wypełnia Pełnomocnik) 
 

Lp. Nazwa podmiotu/ imię nazwisko 
Uczestnika2 

Adres Uczestnika nr telefonu3 

1    

                                                      
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Informacje na 
temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://centrumbajki.pl/dane-osobowe/#0  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: kadry@pacanow.eu    
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury konkursowej na opracowanie koncepcji aplikacji (gry) na 

urządzenia mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura Moniuszki” 
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U.2017.880 ze zmianami), którym jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia i obowiązek 
przechowywania dokumentacji przetargowej przez okres 4 lat oraz nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się 
lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do autorstwa utworu. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą przetwarzane 
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. Dane zebrane w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą przetwarzane 
bezterminowo.  

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
2 j.w. 
3 Dane nieobowiązkowe, jednakże mogą przyspieszyć kontakt 

https://centrumbajki.pl/dane-osobowe/#0
mailto:kadry@pacanow.eu
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2    

3    

 
Ja niżej podpisany występując samodzielnie/będąc Pełnomocnikiem4 Uczestników wspólnie biorących 
udział w Konkursie składam wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie 
koncepcji aplikacji (gry) na urządzenia mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura Moniuszki”. 
Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na koncepcję aplikacji (gry) na urządzenia 

mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura Moniuszki” i jego załącznikami, w tym z warunkami 

dotyczącymi autorskich praw majątkowych i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz, że w 

razie złożenia pracy konkursowej przeniosę na Organizatora prawa autorskie do dzieła  

w zakresie i w trybie wskazanym w Regulaminie; 

 uzyskałam/łem niezbędne informacje do przygotowania pracy konkursowej; 

 materiały uzyskane od Organizatora Konkursu, wykorzystam wyłącznie w celu opracowania 

pracy konkursowej; 

 zapoznałam/łem się z warunkami przystąpienia do Konkursu określonymi  

w Regulaminie Konkursu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; 

 jestem związany Regulaminem Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu,  

a w przypadku uzyskania nagrody do zakończenia ewentualnych negocjacji w celu udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki; 

 nie zachodzą podstawy uzasadniające wykluczenie Uczestnika Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka w Pacanowie, w tym przez podmioty działające w jego imieniu materiały i informacje 
związane z przeprowadzeniem Konkursu drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres email. 
Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane oraz wizerunek Uczestnika może być rozpowszechniany w 
różnych formach w celu promocji wyników Konkursu. 
 
 
 
 ………………………………                                                                     ………………………………   
imię, nazwisko lub pieczęć Uczestnika   czytelny podpis Uczestnika/Pełnomocnika 

 
……………………………………………………………..  

miejscowość i data 
 
Załączniki: 
1. Pełnomocnictwo (w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie). 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………… 

 

 

 

 

                                                      
4 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2. Wykaz usług i wykaz osób  

 

 
 
..................................................................................      
 pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy    
     
 
 

 

 
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………… działając w imieniu i na rzecz: ……….. /pełna nazwa 
wykonawcy/) 
 
w związku ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji 

aplikacji (gry) na urządzenia mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura Moniuszki”, przedstawiam/y 

następujące informacje: 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Lp. 

Przedmiot prac 
 (opis przedmiotu 

zamówienia), wartość 
zamówienia 

 
Data wykonania 

(dd/mm/rr – 
dd/mm/rr) 

Podmiot, na rzecz którego 
prace zostały wykonane 

1 3 4 5 

1    

2    

3    
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WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRACY KONKURSOWEJ 
 

 
 
 
Lp. 

 

Imię i nazwisko / 
firma 

 
Zakres czynności 
przewidzianych 

do wykonania / funkcja 
  

 

Posiadane kwalifikacje  
i doświadczenie 

zawodowe  
  

 
Informacje o 

podstawie 
dysponowania5 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 
 
 
 
 
               Miejscowość, data                                                                                                      

podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 wpisać odpowiednio: własny pracownik, pracownik innego podmiotu prawnego 
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Załącznik 3. Zakres rzeczowy oraz forma opracowania pracy konkursowej 

 

Lp. Część Zakres opisu 

1. Współpraca z użytkownikami  Opis sposobu zaangażowania użytkowników 

aplikacji w proces prac nad jej tworzeniem 

2. Opis fabuły   Uszczegółowienie głównego wątku 

fabularnego  

3. Lokalizacje  Liczba lokalizacji, ich opis, szata graficzna oraz 

uzasadnienie w kontekście życia i twórczości 

Stanisława Moniuszki  

4.  Promocja dorobku Stanisława Moniuszki  Opis wykorzystanej w grze twórczości 

Stanisława Moniuszki i jej powiązanie z 

wątkiem fabularnym 

5. Harmonogram pracy  Harmonogram pracy nad grą i data jej 

udostępnienia dla systemu Android i iOS 

6. Kosztorys Kluczowe grupy kosztów i koszt całkowity 

opracowania aplikacji (gry) 
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Załącznik 4. Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu  

 

Karta identyfikacyjna złożonego opisu wizji/pracy konkursowej* 

 
Nazwa Uczestnika Konkursu (lub pełnomocnika) w Konkursie na opracowanie koncepcji aplikacji (gry) 
na urządzenia mobilne pod nazwą „Zaginiona partytura Moniuszki”  
 

 
Kod rozpoznawczy wybrany przez Uczestnika (6 cyfr) 
 

      
 
 

 
Skład zespołu autorskiego  
(imiona i nazwiska autorów pracy oraz adres zamieszkania, którym przysługują autorskie prawa 
osobiste do opracowania studialnego. Uczestnik może również wskazać osoby, które uczestniczyły w 
opracowaniu pracy konkursowej na zasadzie współpracy albo współpracy autorskiej z określeniem 
zasady uczestnictwa) 
 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Uczestnika/Pełnomocnika 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

(imię nazwisko lub nazwa Uczestnika/ pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania,) 
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Załącznik 5. Formularz potwierdzenia złożenia pracy konkursowej  

 

Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej 

 
 
Oznaczenie kodem rozpoznawczym wybrane przez Uczestnika (6 cyfr) 
 

      
 
 

 
 
Pacanów, data odbioru: ……………………………… godzina ………………………… 
Pieczęć ……………………………………………… 


