
REGULAMIN KONKURSU NA OKŁADKĘ PUDEŁKA GRY PLANSZOWEJ "SACCO DI ROMA " 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne  
 
§ 1  
 
Tworzy się regulamin Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”)  na okładkę pudełka gry 
planszowej "Sacco di Roma" (zwanej dalej "Grą"). 
 
§ 2  
 
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
§ 3  
 
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej saccodiroma.pl 
 
§ 4  
 
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba.  
 
Rozdział II. Organizator  
 
§ 5  
 
 Organizatorem Konkursu jest Adam Dobrowolski - autor gry planszowej Sacco di Roma, zwany 
dalej „Organizatorem”.  
 
Rozdział III. Przedmiot Konkursu  
 
§ 6  
 
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej/graficznej (zwanej dalej 
"Dziełem") przeznaczonej na okładkę (stronę tytułową) pudełka gry planszowej Sacco di Roma, 
wykonanej w dowolnej technice, o tematyce zgodnej z profilem gry. W konkursie nie będą brane 
pod uwagę prace naruszające dobra osobiste różnych osób i przepisy prawa.  
 
2. Przedmiotem konkursu jest projekt okładki pudełka do gry planszowej Sacco di Roma. Pudełko 
będzie miało wymiary 310 x 310 x 72 mm. Oczekiwany jest projekt wyłącznie okładki/strony 
tytułowej - czyli o wymiarach 310 x 310 mm. W skład Dzieła wchodzić ma zarówno obraz jak i 
projekty napisów, wykonane w tym samym lub podobnym stylu, dobrze komponujące się z 
samym obrazem:  
1. imię i nazwisko autora gry (Adam Dobrowolski)- na górze strony tytułowej,  
2. nazwa gry (Sacco di Roma) z symbolem trademark (TM),  
3.  słowa "gra planszowa" 
Przy czym na okładce widnieć mają tylko napisy nr 1 i nr 2, napis nr 3 "gra planszowa" z 
transparentnym tłem powinien być zawarty w pakiecie przesłanych plików. 
 



Rozdział IV. Nagrody  
 
§ 7  
Pula nagród dla autorów prac w Konkursie składa się z nagrody głównej i wyróżnień. 
  
2. Nagrodą główną jest publikacja pracy (całej lub we fragmencie) w formie okładki pudełka gry 
planszowej Sacco di Roma, publikacja pracy w formie elektronicznej pracy na stronie 
internetowej saccodiroma.pl, na stronie Sacco di Roma na portalu Facebook.com oraz 
Instagram.com. i honorarium autorskie (zwane dalej "Honorarium") wynikające z podpisania 
Umowy o przeniesieniu praw autorskich do Dzieła na Organizatora. Honorarium zawarte w 
Umowie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do Dzieła na Organizatora wynosi 2200 zł 
brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto).  
 
3. Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania wyróżnienia (wyróżnień), którym jest 
prezentacja pracy na stronie internetowej saccodiroma.pl, na stronie Sacco di Roma na portalu 
Facebook.com oraz Instagram.com. W tym wypadku honorarium nie przysługuje.  
 
4. Zwycięzca Konkursu jest zwany dalej "Laureatem". 
 
4. Realizacja zobowiązania, związanego z przekazaniem honorarium Laureatowi, nastąpi  
niezwłocznie (1-3 dni robocze, przelew ELIXIR) po otrzymaniu elektronicznej wersji podpisanej 
Umowy o przeniesieniu praw autorskich do Dzieła na Organizatora.  Po otrzymaniu 
elektronicznej wersji podpisanej Umowy o przeniesieniu praw autorskich do Dzieła na 
Organizatora, Organizator wykonuje niezwłocznie przelew na połowę kwoty Honorarium, czyli na 
1100 zł oraz przesyła potwierdzenie przelewu. Po otrzymaniu połowy kwoty Honorarium Laureat 
przesyła niezwłocznie oryginalne pliki PSD z projektem okładki Gry, zgodnie z wytycznymi 
podanymi w Regulaminie, po otrzymaniu ww. plików Organizator przelewa niezwłocznie drugą 
połowę kwoty Honorarium, czyli 1100 zł i przesyła potwierdzenie przelewu.  
 
5. Obie strony zobowiązują się wysłać oryginalne, papierowe wersje podpisanej Umowy o 
przeniesieniu praw autorskich do Dzieła na Organizatora w terminie nie przekraczającym 7 dni 
od otrzymania elektronicznej wersji podpisanej Umowy o przeniesieniu praw autorskich do 
Dzieła na Organizatora.  [sugerowane wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru] 
 
6. Honorarium płatne będzie w formie dwóch przelewów po 1100 zł na rachunek bankowy 

wskazany przez Laureata wg ww. reguły. Z Honorarium autorskiego Laureat zobowiązuje się 

rozliczyć należności podatkowe wynikłe z otrzymania Honorarium, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. [proponowanym  rozliczeniem jest np. zakwalifikowanie honorarium autorskiego 

jako źródła przychodów "prawa autorskie" w formularzu PIT-37 i uwzględnienie 50% kosztów 

przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich w zakresie sztuk plastycznych] 

 
Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu  
 
§ 8  
 
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do 
których przysługują autorowi nieograniczone prawa autorskie.  
 



2. Pracę do Konkursu może zgłosić wyłącznie autor pracy.  
 
3. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, że swoim utworem 
(Dziełem) nie naruszył żadnych praw osób trzecich, akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.  
 
4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przesłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem 
Internetu (na adres e-mailowy: saccodiroma@int.pl ) w terminie do 08.12.2019 roku (do godziny 
23:59).  
 
5. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z :  
 
- Pliku poglądowego JPG/ JPEG, rozdzielczość 300 dpi; o proporcjach odpowiadających 
wymiarom okładki pudełka 310 x 310 mm, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego stronę tytułową 
[w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko] 
 
- pliku poglądowego JPG/JPEG, rozdzielczość 300 dpi;, CMYK  do 10 MB - przedstawiającego 
napis "gra planszowa" z transparentnym tłem 
[w nazwie pliku proszę umieścić swoje imię i nazwisko] 
 
- podpisanej własnoręcznie Karty zgłoszeniowej (+ ewentualnych załączników, w przypadku 
wykorzystania czyjegoś wizerunku w projekcie okładki) w JPG/JPEG lub PDF 
w formie skanu lub zdjęcia. [w nazwie pliku proszę zawrzeć swoje imię i nazwisko] 
 
6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem jej autora, że w przypadku 
przyznania mu zwycięstwa, Laureat zobowiązuje się podpisać Umowę o przeniesieniu praw 
autorskich majątkowych do Dzieła i praw zależnych do opracowań Dzieła na Organizatora, 
zgodną z treścią zawartą w oświadczeniu na Karcie zgłoszeniowej.   
 
Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu  
 
§ 10  
 
Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Organizatora.  
 
§ 11  
  
1. Organizator wybiera Laureata nagrody głównej Konkursu oraz Laureatów wyróżnień w drodze 
subiektywnej selekcji, biorąc pod uwagę atuty dzieł, ich zgodność z tematem, atrakcyjność 
marketingową, atrakcyjność wyglądu, merytoryczność i zgodność historyczną.  
 
2. Organizator  może zdecydować o zakończeniu Konkursu bez przyznania nagród w przypadku 
słabej jakości zgłoszeń.  
 
§ 12  
 



Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
 
§ 13  
 
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 
internetowej www.saccodiroma.pl do dnia 11.12.2019 r. do godz. 23:59, oraz udostępnione na 
stronie Sacco di Roma na portalu Facebook.com oraz Instagram.com. 
 
§ 14  
 
W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat 
i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego 
Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody 
do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i 
przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu 
nagrody w ogóle, bądź – w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W 
takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
Rozdział VII. Przesłanie pracy 
 
§ 15  
 
Laureat zobowiązany jest przesłać pliki PSD i inne potrzebne pliki (w tym projekt napisu "gra 
planszowa" z transparentnym tłem)  z projektem zwycięskiej okładki (Bitmapa) - z niespłaszczoną 
ilustracją na adres: saccodiroma@int.pl. niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, po 
otrzymaniu pierwszej wpłaty.  Główne elementy, czyli np. tło, napisy, postacie/przedmioty 
powinny się znajdować na różnych warstwach. Tak, aby można było modyfikować projekt. 
Zbędne warstwy usunięte. Wszystkie elementy w pliku muszą być zapisane w jednolitej 
 przestrzeni CMYK US WEB COATED. Dołączyć należy pliki fontów, fotografii, obrazów, jeśli 
występują w projekcie konkursowym . Wspomniane elementy muszą mieć otwartą licencję lub 
autor musi być ich wyłącznym właścicielem. 
 
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe  
 
§ 16  
 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie 
Konkursu.  
 
3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 
wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 


