
Regulamin konkursu na projekt medalu 

XVI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NUMIZMATYCZNEGO  

(dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1. 

[Organizator i cel konkursu] 

1. Organizatorem konkursu na projekt medalu XVI Międzynarodowego Kongresu 

Numizmatycznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 6/8, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000113184, NIP: 525-

15-68-640, REGON: 000804715 (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu graficznego, a następnie modelu gipsowego na 

podstawie, którego zostanie wykonany dwustronny medal bity z okazji XVI 

Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego (zwanego dalej „Kongresem”), który ma 

się odbyć w Warszawie w dniach 19-24 września 2021 roku. 

 

§ 2. 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie] 

1. Konkurs jest skierowany do artystów rzeźbiarzy, medalierów oraz amatorów. 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby 

stale zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także ich najbliżsi. 

Za osobą najbliższą uważa się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego 

w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej 

małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Projektu wykonanego według 

kryteriów określonych w § 3 wraz z prawidłowo wypełnionym oraz własnoręcznie 

podpisanym formularzem zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.  pod adresem: 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa, z dopiskiem na 

kopercie: „Konkurs na medal Kongresu”. W przypadku wysyłki Projektu pocztą decyduje 

data stempla pocztowego. 

 

 

 



§ 3. 

[Wymagania jakie powinny spełnić projekty zgłoszone do Konkursu] 

1. Konkurs jest dwuetapowy. 

2. Pierwszy Etap Konkurs dotyczy przygotowaniu projektu rysunkowego (graficznego) na 

podstawie którego zostaną wykonane modele w gipsie przeznaczone do wykonania techniką 

stemplowania (bicia) medalu okrągłego o średnicy 70 mm. 

3. Projekt  powinien przedstawiać oddzielnie awers (stronę główną) oraz rewers (stronę 

odwrotną) medalu. 

4. Projekt medalu zgłoszony w pierwszym etapie do Konkursu musi być zaprezentowany, 

wydrukowany lub narysowany ręcznie na papierze o formacie A4 w dwóch skalach: 1:1 

oraz 2:1. Do Projektu powinien być załączony osobno jego opis zawierający objaśnienie 

poszczególnych elementów Projektu. 

5. Projekt powinien zawierać na stronie głównej między innymi rozpoznawalne logo Kongresu  

z napisami w języku angielskim, a na stronie odwrotnej międzynarodowo rozpoznawalne 

odwołanie do miejsca organizacji Kongresu, tj. Polski lub Warszawy.  

6. Projekt powinien być utworem samodzielnym i oryginalnym. 

7. Projekty muszą być anonimowe, w szczególności nie mogą być sygnowane w jakikolwiek 

sposób, który umożliwiłby identyfikację autora. 

8. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden Projekt. 

 

§ 4. 

[Ocena prac konkursowych i rozstrzygniecie pierwszego etapu Konkursu] 

1. Oceny złożonych Projektów dokona Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), 

składającą się z ekspertów artystów z dziedziny rzeźby i medalierstwa oraz przedstawicieli 

Organizatorów Kongresu. 

2. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zgodnie z Regulaminem Projektów, Komisja,  

w terminie do 14 lutego 2020 r., wybierze od dwóch do czterech projektów, które zostaną 

zakwalifikowane do drugiego etapu. Laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni do dnia 21 

lutego 2020 r. 

§ 5. 

[Drugi etap konkursu] 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu będą zobowiązani przesłać lub dostarczyć 

osobiście do Organizatora do dnia 17 kwietnia 2020 r. modele  gipsowe, wykonane w skali 

3:1 zgodnie z wymogami technicznymi  mennicy, przedstawiające oddzielnie awers (stronę 

główną) oraz rewers (stronę odwrotną) medalu. 

2. Komisja dokona oceny oraz wybierze zwycięski projekt do 30 kwietnia 2020 r. 

3. Organizator powiadomi zwycięzcę o wynikach Konkursu do 14 maja 2020 r. 

 



 

4. Komisja ma prawo skontaktować się z Uczestnikami, których Projekty zostały wybrane        

w drugim etapie Konkursu lecz nie spełniają wszystkich wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie i wezwać ich do uzupełnienia braków w stosownym terminie pod rygorem 

odrzucenia Projektu. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku gdy prace, które 

wpłyną na Konkurs nie spełnią oczekiwań organizatorów Kongresu. W tym przypadku 

Organizator może rozpisać nowy Konkurs. 

6. Wyniki działań Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego do 15 maja 2020 r.:  

http://ptn.pl/konkurs-na-medal-inc/ 

 

§ 6. 

[Nagrody] 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

1) Nagroda główna (I stopnia) w wysokości 11 000 PLN, 

którą otrzyma autor zwycięskiego projektu modeli gipsowych 
 

2) nagrody równorzędne (II stopnia) w wysokości po 2 500 PLN każda, 

którą otrzymają pozostali autorzy modeli gipsowych. 
 

2. Wszyscy autorzy uczestniczący w II etapie Konkursu oraz laureat głównej nagrody, zostaną 

powiadomieni przez Organizatora (na podstawie danych zawartych przez Uczestnika             

w Formularzu Zgłoszeniowym) telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  

o przyznanych im nagrodach. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez 

Organizatora ze zwycięzcą Konkursu w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez 

Komisję o przyznaniu głównej nagrody, Komisja ma prawo wyłonienia nowego laureata.     

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, laureat z którym brak było możliwości 

kontaktu, traci prawo do nagrody. 

3. Wszyscy Laureaci Konkursu zobowiązani są kompletnie i prawidłowo wypełnić, podpisać 

oraz doręczyć Organizatorowi oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu, a Laureat głównej nagrody dodatkowo zobowiązany jest do prawidłowego 

wypełnienia i podpisania 2 egzemplarzy Umowy o przeniesienie praw do projektu medalu i 

modeli gipsowych, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu oraz do podpisania Klauzuli 

Informacyjnej stanowiącej załącznik do wspomnianej wcześniej umowy. 

4. W przypadku niewypełnienia przez laureata Konkursu warunków opisanych w § 6 ust. 3       

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, laureat traci prawo do nagrody.  

W takim przypadku Komisja może wyłonić z grona Uczestników nowego laureata.  

http://ptn.pl/konkurs-na-medal-inc/


5. Nagroda główna (I stopnia) zostanie przekazana Laureatowi przelewem, na wskazany przez 

niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez laureata dokumentów,             

o których mowa w § 6 ust. 3.  

6. Nagrody (II stopnia) zostaną przekazane na rachunki bankowe autorów  w terminie 14 dni od 

ogłoszenia zwycięzcy Konkursu oraz po dostarczeniu przez laureatów wymaganych 

dokumentów. 

7. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa podatkowego, co 

oznacza, że zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego od osób 

fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator.  

 

§ 7. 

[Wykorzystanie projektu i przeniesienie praw autorskich] 

1. Organizator zawrze ze zwycięzcą Konkursu umowę o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych, o której mowa w § 6 ust. 3.  

2. Laureaci Konkursu mają prawo do publicznego informowania o nagrodach uzyskanych  

w Konkursie. 

3. Na podstawie wskazanych umów, Organizator nabędzie prawo do ewentualnej ingerencji      

w zwycięski Projekt i jego modyfikacji wyłącznie celem dostosowania go do potrzeb 

produkcji menniczej. Oprócz Nagrody wydanej zgodnie z postanowieniami Regulaminu       

w zamian za przeniesienie praw, w tym praw zależnych do Projektów oraz udzielenie 

upoważnień zgodnie z treścią umów opisanych powyżej, Laureatom Nagród nie przysługuje 

od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie.  

 

§ 7. 

[Przetwarzanie danych osobowych] 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679, jest 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego 

PTN, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 6/8,  00-281 Warszawa. Kontakt                             

z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(e-mail) biuro@ptn.pl, tel./faks: +48 22 831 39 28 

2. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 



§ 7. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin dostępne są przez cały okres trwania Konkursu na 

stronie internetowej Organizatora:  

   

http://ptn.pl/konkurs-na-medal-inc/ 

 

oraz pod numerem telefonu +48 22 831 39 28 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych omyłek pisarskich oraz 

wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym, że dokonane zamiany nie będą naruszać praw 

już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. Informacje    

o zmianach w Regulaminie zostaną zamieszczone na podanej wyżej stronie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania 

uprawnień do zgłoszenia Projektu do Konkursu, w tym także naruszenia praw autorskich  

lub dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania dokumentów zgłoszeniowych 

oraz Projektów w pierwszym oraz drugim etapie Konkurs. Organizator nie zwraca Projektów 

ich autorom. 

6. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

7. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania 

będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

http://ptn.pl/konkurs-na-medal-inc/

