
Regulamin konkursu „Nagraj loop animację” 

Konkurs ma na celu inspirowanie, wspieranie innowacyjności  i rozwoju wśród artystów 3D. 

Konkurs polega na polega na przygotowaniu loop animation z użyciem naszych plików FBX i przesłanie 

jej wraz ze zgłoszeniem do 30 grudnia 2022 roku. Autor najciekawszej animacji nagrodzony zostanie 

systemem Xsens MVN Awinda Starter Wireless full-body mocap. 

 

§1 Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem niniejszego konkursu, 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 21 listopada do 30 grudnia 2022 roku.  

1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

1.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zatrudnione, reprezentujące konkretną firmę, 

freelancerzy lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Konkurs nie jest skierowany do uczniów i studentów. 

 

§2 Zgłoszenie uczestnictwa  

2.1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie w formie elektronicznej na adres 

marketing@pccpolska.pl nagrania wyrenderowanej sekwencji Loop Animation w formacie .mp4 lub 

.mov, przygotowanej na podstawie naszych wytycznych i plików FBX.  

2.4. Zgłoszenie powinno zawierać krótką charakterystykę Uczestnika (freelancer / studio, branża,  kim 

jesteś/ jesteście i czym się na co dzień zajmujesz/zajmujecie , co przedstawia Twoja animacja, itp.) oraz 

numer telefonu kontaktowego (wymagane). 

2.5. Na zgłoszenia czekamy do 30 grudnia 2022 włącznie.  

2.6. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  

 

§3 Przebieg Konkursu  

3.1. Wyłonienie jednego Zwycięzcy nastąpi najpóźniej 16.01.2023. 

3.2. Zwycięzcę wybierze Jury na podstawie subiektywnej oceny, według kryteriów podanych w pkt. 3.3. 

3.3. Kryteria oceny Jury:  

• Praca samodzielna czy z zespołem: jeżeli zespół, to ile osób i kto był za co odpowiedzialny? 
• Wykorzystanie narzędzi: opis Workflowu oraz pracy i wykorzystanie narzędzi. 
• Stylistyka i odbiór 
• Pomysł 
• Wykorzystanie: swojego indywidualnego projektu czy darmowych assetow. 

 



3.4. W skład Jury wchodzą pracownicy firmy PCC Polska.  

3.5. Wyniki będą oficjalnie przedstawione po 16.01.2023. na stronie pccpolska.pl oraz na firmowych 

profilach PCC Polska w mediach społecznościowych 

(https://www.facebook.com/PCCPolska.EksperciCAD, https://www.linkedin.com/company/pcc-polska) 

§4 Nagrody  

4.1. W Konkursie przewidziana jest tylko jedna nagroda. 

4.2. Nagrodą w Konkursie jest bezprzewodowy inercyjny system pomiaru ruchu 3D całego ciała 

człowieka: Xsens MVN Awinda Starter Wireless full-body mocap, o wartości około 23 000 pln brutto. 

4.3. Nagrodzona osoba /studio zostanie poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną o 

wynikach Konkursu.  

4.4. Organizator przekaże nagrodę rzeczową osobie wybraną przez jury. Nagroda rzeczowa zostanie 

dostarczona Zwycięzcy Konkursu na umówiony adres do 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu, na 

koszt Organizatora. Nagrody wysyłamy tylko na terenie kraju (Polska). 

4.5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 10% od wartości wygranej do Urzędu Skarbowego.  

„Podatek od wygranej określany jest na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z podpunktem 2. artykułu 30. tejże Ustawy podatek od 

wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach 

wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.” 

 

§5 Ochrona danych osobowych  

5.1. Każda osoba, która przystępuje do udziału w konkursie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu.  

5.2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przez nas 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 ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich 

poprawiania lub usunięcia.  

 

§6 Prawa autorskie  

6.1. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń co do 

czasu i terytorium, na wykorzystanie nagranej w ramach Konkursu animacji oraz publikację całości lub 

jej części (w postaci ujęć, stopklatek) na: stronie www firmy www.pccpolska.pl, YouTube, na profilach 

społecznościowych firmy PCC Polska, materiałach drukowanych i prezentacjach związanych z 



Konkursem i działalnością Organizatora. Zgoda dotyczy także możliwości wykorzystania materiałów 

zgłoszonych do konkursu w celach marketingowych przez firmę PCC Polska (Organizator). 

6.2. Zgoda zostaje udzielona na następujących polach eksploatacyjnych:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką, 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 animacji, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fragmentu animacji w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej 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 poinformowana 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 (Jury) mają charakter 

ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator konkursu.  

7.2. Przed wzięciem udziału w konkursie 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. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny. 

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 roku. 

 

Aktualizacja punktu 1.5. §1 w dniu 8.12.2022 


