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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

 
           6-cyfrowe KODY PRAC 

      

     
 
 

 
 

 
Imię i nazwisko autora pracy 
 
ulica nr kod pocztowy 

 
miasto 

Tel. komórkowy e-mail 
 

 
 
 

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej 6 – cyfrowym kodem,  
innym dla każdej ze zgłaszanych prac. W przypadku nadsyłania dwóch  prac oba kody należy umieścić na kopercie.  
 
Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z pracą konkursową należy przysłać do siedziby  
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA:   
ul. Żaglowa 11  
80 – 560 Gdańsk,  
z dopiskiem AMBERIF DESIGN AWARD 2013,  
lub 
elektronicznie na adres amberif@mtgsa.com.pl  
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

• zapis cyfrowy zgłaszanych prac:         TAK          NIE      (fotografie można przesłać e-mailem na adres amberif@mtgsa.com.pl)  
 
 
 

Akceptujemy jako obowiązujący nas  Regulamin dla Uczestników Konkursu AMBERIF DESINGN AWARD AMBERIF 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      miejscowość, data                                                                                                            podpis uczestnika  
 
 
 

OŚWIADCZENIA 
Niniejszym oświadczam/my, że przysługują mi/nam  prawa autorskie do w/w prac  oraz, że  zgłoszone prace nie były wcześniej 
prezentowane i nagradzane. Udzielam/y jednocześnie  MTG  SA (oraz osobom fizycznym lub prawnym, z  którymi  MTG są  lub będą 
związane umową) nieodwołanego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zgłoszonej pracy w celach promocyjnych dokumentacyjnych 
i marketingowych imprezy  pod nazwą Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF,  w tym GALI MODY I 
BURSZTYNU AMBERIF w roku 2013 i w latach następnych. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie  w/w zdjęć prac 
oraz zapisów filmowych za pośrednictwem dowolnego medium  w szczególności  publikacje w gazetach, czasopismach, folderach, 
publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach, bilbordach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-
informacyjnych, transmisjach telewizyjnych. Zgoda dotyczy zarówno zdjęć   i materiałów filmowych przekazanych ze zgłoszeniem  jak i 
wykonanych przez MTG SA.* Zrzekam/my się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania materiałów z elementami w/w prac (także w przypadku  wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za 
pośrednictwem technik cyfrowych). 

 
 

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

                                                                                                                         data, podpis osoby upoważnionej 
 

 

* W przypadku, gdy podmiotowi zgłaszającemu pracę nie przysługą autorskie prawa do tych prac, zobowiązany jest do uzyskania 
stosownych oświadczeń od autorów, zgodnie zapisami pkt. I 3 lit b, c, d Regulaminu AMBERIF DESIGN AWARD  2013. 

 
 

      

AMBERIF DESIGN AWARD 2013 
“…po prostu pierścionek” 

Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z bursztynem
 w ramach 20. Międzynarodowych Targów 

Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF  2013 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.02.2013 



      
 

Regulamin dla Uczestników  
Międzynarodowego Konkursu  

na Projekt Biżuterii z Bursztynem 
AMBERIF DESIGN AWARD 2013  

I.  Postanowienia Ogólne 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej 

Regulaminem) obowiązują Uczestników Konkursu 
AMBERIF DESIGN AWARD (zwanego dalej Konkursem), 
organizowanego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie 
S.A. (MTG S.A.) w ramach 20. Międzynarodowych 
Targów Bursztynu, Biżuterii  i Kamieni Jubilerskich 
AMBERIF 2013, zwanych dalej Targami AMBERIF.    

2. Celem konkursu jest promocja bursztynu jako środka 
wyrazu artystycznego. Przedmiotem Konkursu jest projekt 
pierścionka, w którym bursztyn odgrywa istotną rolę. 
Uczestnicy mają pełną swobodę co do wyboru 
pozostałych materiałów.  

3. Integralnymi częściami Regulaminu są:  
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie. 
b. Oświadczenie autora udzielające MTG S.A. prawa do 

wykorzystania zgłoszonej pracy w celach promocyjnych, 
dokumentacyjnych i marketingowych. 

c. Oświadczenie autora, że  zgłoszone prace nie były 
wcześniej prezentowane i nagradzane.  

d. Oświadczenie autora, że jest właścicielem praw 
autorskich do zgłoszonych do konkursu prac w rozumieniu 
przepisów prawa autorskiego.  

II. Warunki Uczestnictwa 
1. Uczestnicy - Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców  

- projektantów, artystów, rzemieślników. Dopuszcza się 
udział zespołów projektowych, przy czym członek zespołu 
nie może jednocześnie uczestniczyć w konkursie 
indywidualnie. Prace należy zgłaszać wyłącznie pod 
własnym nazwiskiem lub nazwą zespołu projektowego, 
przy czym zawsze z podaniem nazwiska autora projektu.  

2. Ilość zgłaszanych prac  – do konkursu mogą być 
zgłoszone maksymalnie dwie prace danego autora, przy 
czym przez jedną pracę rozumiany jest pojedynczy 
przedmiot lub zestaw obiektów. Każdej pracy należy 
nadać indywidualny sześciocyfrowy kod. W przypadku 
nadesłania większej ilości prac Uczestnik będzie 
zdyskwalifikowany. 

3. MTG S.A. zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu.  
4. Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z planszą/pracą, 

zawierający oświadczenia, o których mowa w pkt. I ust. 3 
lit. b,c,d należy nadsyłać do siedziby MTG S.A. do dnia 
10.02.2013 z dopiskiem AMBERIF DESIGN AWARD 
2013.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny, przy czym 
przygotowanie i dostarczenie prac odbywa się na koszt     
i ryzyko Uczestnika Konkursu. Organizator nie zwraca 
prac nadesłanych do Konkursu. Prace mogą być 
zwrócone na indywidualną prośbę, wyłącznie na koszt                  
i ryzyko Uczestnika.  

6. Prace konkursowe należy dostarczyć w bezpiecznych 
opakowaniach wykluczających uszkodzenie prac.                

7. Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa i dostarczenie prac 
oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu. 

8. Wskazane jest dostarczenie prac również w formie 
elektronicznej (plik tiff. lub jpg, 300 dpi.) na adres 
amberif@mtgsa.com.pl. 

9. Nagrodzone prace oraz prace zakwalifikowane przez Jury 
zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Targów 
AMBERIF 2013. MTG SA zastrzega sobie prawo do 
prezentacji prac w ramach innych wystaw.   

10. Nagrodzone prace, prace zakwalifikowane przez Jury 
oraz lista wszystkich uczestników Konkursu zostaną  
opublikowane w katalogu Targów AMBERIF 2013.    

11. Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia 
nagród odbędzie się  podczas Targów AMBERIF 2013.  

12. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej 
wystawiane lub nagradzane w innym konkursie. 

13. Prezentacja prac – akceptowane są wyłącznie 
prezentacje na planszach (2-D) w postaci projektu 
wykonanego w dowolnej technice graficznej: rysunek, 
rendering, wizualizacja, albo fotografie gotowego 
prototypu lub modelu.  
Każda praca konkursowa powinna mieć postać jednej 
planszy   o rozmiarach 30x30 cm. Uczestnik Konkursu, 
jeżeli uzna to za konieczne, dla czytelności projektu może 
przedstawić dodatkową planszę o tych samych 
wymiarach, wyjaśniając detale projektu lub zasadę jego 
funkcjonowania. Plansze dodatkowe nie będą 
prezentowane na wystawie Targów AMBERIF 2013  
ani publikowane w katalogu. Wszelkie teksty objaśniające 
na planszach (o ile takie są niezbędne dla właściwej 
interpretacji intencji autora) należy przygotować w języku 
angielskim. Każda plansza musi być czytelnie oznaczona 
w prawym dolnym rogu, sześciocyfrowym kodem 
(wykluczone jest użycie sześciu cyfr jednakowych). 
Plansze konkursowe nie mogą zawierać żadnych 
informacji pozwalających na identyfikację autora pracy  
lub miejsca pochodzenia projektu. Prace zawierające 
takie informacje będą dyskwalifikowane. Do projektu 
należy dołączyć wypełniony formularz Zgłoszenia 
Uczestnictwa, umieszczony w zaklejonej kopercie 
oznaczonej czytelnie sześciocyfrowym kodem. Prace 
nadsyłane w innej formie niż planszowej będą 
dyskwalifikowane i nie będą zwracane. 

14. Kryteria oceny - przy ocenie prac Jury weźmie pod 
uwagę: 
- autorską  interpretację tematu  
- wartości funkcjonalne i stylistyczne 
- innowacyjne wykorzystanie bursztynu 
- dodatkowym atutem będzie możliwość 

wykorzystania projektu do ewentualnego wdrożenia 
do seryjnej lub limitowanej produkcji.  

15. Jury i Kurator Konkursu - Prace konkursowe oceniane 
są przez międzynarodowe Jury powołane przez MTG 
S.A., Kuratorem Konkursu jest  prof. Sławomir Fijałkowski 
– Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP 
Gdańsk. Kurator nie bierze udziału w pracach Jury. 
Posiedzenie Jury odbędzie się 16.02.2013 r. w siedzibie 
MTG SA. Prace oceniane są anonimowo (przed 
ogłoszeniem werdyktu Jury nie zna autorów prac). 

16. Nagrody w konkursie: 
Nagroda  Główna: 
Prezydenta Miasta Gdańska  10 000 PLN brutto 
Nagrody równorzędne: 
Nagroda Bursztynowa Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Bursztynników  - 1 kg bursztynu 
Nagroda Srebrna – 1 kg srebra 

17. W przypadku przyznania nagród rzeczowych Laureat 
nagrody (w rozumieniu osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej) zobowiązany jest w ciągu 
trzech dni od jej odebrania do zapłaty w kasie MTG SA 
lub przelewem na rachunek MTG SA, zryczałtowanego 
podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto 
otrzymanej nagrody. Firmy/osoby prowadzące działalność 
gospodarczą odprowadzają same należny podatek na 
podstawie zaświadczenia  o wartości nagrody, wydanego 
przez MTG SA. Zaświadczenie o wartości nagrody 
wystawia MTG SA. 

18. Jury przyznaje poszczególne Nagrody oraz kwalifikuje 
(poza pracami Laureatów)  zgłoszone prace do publikacji 
w Katalogu Targów AMBERIF 2013 i prezentacji na 
wystawie podczas Targów AMBERIF 2013. Decyzja Jury 
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne odwołania 
od decyzji Jury nie będą uwzględniane.   

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, listopad 2012.




