
REGULAMIN KONKURSU PCC POLSKA  
“Wyzwanie: 3D projektowanie” 

 

 
Konkurs adresowany jest do projektantów, inżynierów, artystów 3D, którzy do tworzenia 

swoich projektów używają profesjonalnego oprogramowania CAD i 3D znajdującego się w 

ofercie firmy PCC Polska. Oferta widnieje na stronie www.pccpolska.pl. Kokurs podzielony 

jest na 3 edycje i trwa od 1 czerwca do 31 lipca 2020.  

W konkursie można wziąć udział w jednej z dwóch kategorii: Media i Wizualizacje lub 

Projektowanie Inżynierskie. Podczas każdej edycji Konkursu wyłonionych zostanie dwóch 

zwycięzców - po jednym na każdą kategorię. Dla każdej z kategorii przeznaczono 3 

nagrody w postaci Bonów na zakupy.  Nagrodą w każdej z 3 edycji 2 bony: do wyboru 

przez zwycięzcę 150 zł karta podarunkowa elektroniczna Allegro lub 200 zł bon na zakupy 

w sklep.pccpolska.pl lub szkolenia.pccpolska.pl 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu ‘Wyzwanie: 3D projektowanie’, zwanego dalej Konkursem, jest PCC 
Polska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000299850.  

1.2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

1.3. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 roku.  

1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  

1.5. Konkurs ma na celu inspirowanie oraz wspieranie rozwoju wśród projektantów 3D.  

 

§2. Zgłoszenie uczestnictwa 

2.1. Konkurs ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.  

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie grafiki w formie elektronicznej (plik 
.pdf lub .jpg w wysokiej rozdzielczości) na adres marketing@pccpolska.pl za pomocą wiadomości 
email, wraz z opisem Projektu zwanym dalej Opisem.  

2.4. Projekt z ww. grafiki musi zostać wykonany w dowolnym oprogramowaniu, które znajduje się w 
ofercie naszej firmy na stronie pccpolska.pl np. AutoCAD, Inventor, Fusion 360, Moldflow, 
Navisworks, 3ds Max, Maya, Revit, V-Ray, Reality Capture, Corona Render, itd.  

2.5. Grafika może przedstawiać: wizualizacje produktów, miejsc, modeli 3D, złożonych projektów 
inżynierskich; mogą to być też stopklatki z gry/animacji/filmu, etc. w całości lub we fragmentach.  



2.6. Do projektu powinien być dołączony opis, który składa się z następujących elementów:  

- opis przedstawionej idei bądź koncepcji,  
- nazwę programu w którym został utworzony,  
- dane osoby zgłaszającej projekt – autora projektu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, email. oraz 
nazwę firmy, jeśli reprezentuje daną firmę. 
- dopisek: „Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.”  

2.7. Każdy z Uczestników może przesłać od jednego do kilku Projektów. 

  

§3. Przebieg Konkursu  

3.1. Konkurs będzie realizowany w trzech edycjach. Co trzy tygodnie od czerwca do końca lipca 2020 
będziemy ogłaszać nowy Temat przewodni Konkursu na naszych stronach. Uczestnicy będą mieli 2 
tygodnie od daty publikacji tematu na przesłanie swoich prac.  

Terminy ogłoszenia tematów:  1 czerwca 2020, 22 czerwca 2020, 13 lipca 2020 r. 

3.2.  Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie pccpolska.pl oraz na firmowych profilach PCC 
Polska w social mediach (https://www.facebook.com/PCCPolska.EksperciCAD, 
https://www.linkedin.com/company/pcc-polska, https://www.instagram.com/pccpolska ). 

3.3. Zwycięskie prace zostaną wyłonione pod koniec kolejnych edycji:  I edycja - 18 czerwca 2020, II 
edycja - 8 lipca 2020,  III edycja - 29 lipca 2020. Wyniki będą oficjalnie przedstawione na stronie 
pccpolska.pl oraz na firmowych profilach PCC Polska w social mediach. 

3.4. Zwycięzcę wybierze Jury na podstawie subiektywnej oceny, wg kryteriów: 
- wartość estetyczna projektu,  
- ocena stopnia zaawansowania projektu,  
- ocena stopnia innowacyjności projektu. 

3.6. W skład Jury wchodzą pracownicy firmy PCC Polska.  

 

§4. Nagrody 

4.1. Nagrodą w konkursie ‘Wyzwanie: 3D projektowanie’ jest Karta Podarunkowa elektroniczna 
Allegro o wartości 150 zł lub Bon Rabatowy PCC Polska o wartości 200 zł brutto do zrealizowania 
na serwisach PCC Polska: sklep.pccpolska.pl lub szkolenia.pccpolska.pl* 

4.2. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane droga elektroniczną o wynikach Konkursu i o 
sposobie odebrania prezentu. 

4.3. Karta podarunkowa na zakupy na allegro.pl  / bon rabatowy PCC Polska oraz szczegółowe 
informacje ich dotyczące zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Bony należy 
samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania. Maksymalny czas na realizację karty 
podarunkowej – 1 rok.  

 

 

https://www.facebook.com/PCCPolska.EksperciCAD/
https://www.linkedin.com/company/pcc-polska
https://www.instagram.com/pccpolska


§5. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych  

5.1. Każda osoba, która przystępuje do udziału w konkursie “Wyzwanie: 3D projektowanie” wyraża 
zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  

5.2. Dane osobowe uczestników Konkursu “Wyzwanie: 3D projektowanie” są przechowywane i 
wykorzystywane zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa i zgodnie z przyjętymi 
standardami, wg. 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. Dane osobowe są zbierane na zasadzie 
dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest 
warunkiem wzięcia udziału w konkursie.  

5.3. Administratorem danych osobowych jest PCC Polska z siedzibą we Wrocławiu (Organizator).  

5.4. Uczestnik konkursu “Wyzwanie: 3D projektowanie” ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. 

 

§6. Prawa autorskie 

6.1. Uczestnik konkursu ‘Wyzwanie: 3D projektowanie’ udziela Organizatorowi konkursu 
nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wykorzystanie przesłanego przez 
niego wizualizacji Projektu w ramach Konkursu oraz jego publikację na: stronie www firmy 
www.pccpolska.pl, na profilach społecznościowych firmy PCC Polska, materiałach drukowanych i 
prezentacjach związanych z Konkursem i działalnością Organizatora.  

6.2. Zgoda zostaje udzielona na następujących polach eksploatacyjnych: a) w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wizualizacji Projektu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie 
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach poprzedzających - publiczne 
pokazanie wizualizacji, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie wizualizacji Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

6.3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana przez niego praca jest wykonana samodzielnie i nie 
narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 
Organizatorowi konkursu, Uczestnik zwalnia Organizatora Konkursu z obowiązku dokonywania 
świadczeń z tego tytułu i prowadzenia sporu z osobą trzecią z chwilą jego poinformowania przez 
Organizatora Konkursu.  

6.4. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia na każdorazowe żądanie Organizatora konkursu 
wszelkich działań prawnych zapewniających ich należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich, 
a w szczególności zobowiązuje się przystąpić do ewentualnego procesu w miejsce Organizatora 
konkursu, a gdyby to nie było możliwe, do przystąpienia do procesu po jego stronie. Uczestnik 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowania 
poniesionych przez Organizatora konkursu. 

  

 



§7. Postanowienia końcowe 

7.1. Decyzje Organizatora Konkursu (PCC Polska) oraz Komisji konkursowej mają charakter ostateczny 
i nie przysługuje od nich odwołanie. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 
Organizator konkursu.  

7.2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu.  

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bon rabatowy nie obowiązuje na wersje miesięczne produktów Autodesk. Ze sklepu szkoleniowego wyłączone są: 

warsztaty, konsultacji, certyfikacje. 


