
Regulamin Konkursu - „ Zaprojektowane po ludzku” 
 

 

 

 
„Zaprojektowane po ludzku”  
to kampania społeczna oraz konkurs, którego głównym celem jest EDUKACJA – 
UPOWSZECHNIANIE – WYRÓŻNIENIE tych, dla których proces myślenia 

projektowego składa się z pięciu podstawowych etapów, które prowokują do zadania sobie 

elementarnych pytań: kto jest naszym odbiorcą?, komu dostarczamy nasze produkty lub 

usługi? (empatia), po co to robimy?, jaki jest cel naszego działania? (diagnoza potrzeb), co  

w związku z tym moglibyśmy zaproponować, aby zaspokoić potrzeby użytkowników? 

(ideacja), jak to wygląda? Jak działa? (prototypowanie) i czy jest użyteczne, funkcjonalne - 

ułatwiające życie człowiekowi?  

Jak w myśleniu o designie nie zgubić zwykłego człowieka? 

PROJEKTOWANIE wyrastające z wiedzy o człowieku, jego potrzebach, zachowaniach, 

oczekiwaniach, marzeniach otwiera przed nami inne myślenie o produkcie, usłudze i procesie 

jego projektowania. 

PROJEKTOWANIE oparte o obserwację trendów społecznych i technologicznych. 

Wykorzystujące badania zwyczajów użytkowników.  Wprowadzające innowację na poziomie 

wartości.    

„Zaprojektowane po ludzku” to także wyróżnienie, jakie przyznaje Kapituła powołana 

przez Organizatora  produktom i usługom w obszarze:  DOM. 

 

W skład kapituły wejdą eksperci specjalizujący się w projektowaniu:  Marcelina Plichta, 

Tomasz Rygalik, Oskar Zięta, Mateusz Halawa, Masiej Siuda, Radosław Ratajczak, 

Agnieszka Jacobson, Mirosław Filiciak, Jarosław Szczepanik, Joanna Krzywda, Natalia 

Pietruszewska – Golba. 

 

Patronem Konkursu jest Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-320 

Poznań) przy ulicy Bułgarskiej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, NIP 5272645162, 

REGON 142740238, kapitał zakładowy 241.541.000,00 zł. 
 

 
§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin „Zaprojektowane po ludzku” określa warunki, na jakich odbywa się 

Konkurs  i na jakich przyznawane jest wyróżnienie  „Zaprojektowane po ludzku”.  

2. Organizatorem konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 

8/10, 00-732 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 59944,  NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

 
§2 Cel konkursu 
 

Celem konkursu „Zaprojektowane po ludzku” jest wyróżnienie produktów  

i usług obecnych na polskim rynku w obszarze DOM.  



Laureaci wyłonieni w drodze konkursu otrzymają znak-wyróżnienie „Zaprojektowane po 

ludzku” przyznane  dla Produktów i Usług, które w ocenie Kapituły  powstają  z myślą o i dla 

człowieka, stawiają go w centrum uwagi i starają się ulepszać jego życie. 

 

 

§3 Uczestnicy konkursu  
 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne podmioty, których 

siedziba i/lub produkcja znajduje się na terenie Polski, w tym dystrybutorzy podmiotów 

zagranicznych za zgodą podmiotu zagranicznego - właściciela praw, o których mowa w 

punkcie 2 poniżej.  

2. Zgłoszeń dokonywać mogą przedsiębiorcy, projektanci (lub zespoły projektowe) w okresie 

od dnia 13.10.2018 do dnia 5 marca 2019. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie własne 

produkty/usługi, co oznacza, że zgłaszającemu mogą przysługiwać wszelkie prawa (w tym w 

szczególności autorskie oraz prawa chronione na podstawie przepisów o własności 

przemysłowej). Wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie do konkursu/produktu usługi, co 

do którego zgłaszający nie posiada praw ponosić będzie zgłaszający. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.wyborcza.pl/zaprojektowanepoludzku 

4. W danej edycji konkursu mogą uczestniczyć maksymalnie 1 produkt albo 1 usługa jednego 

przedsiębiorcy. 

5. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia - maksymalnie 5, w pliku zip o objętości do 50-ciu 

MB. W nazwie plików nie należy używać polskich znaków ani spacji (zamiast spacji 

używamy podkreślnik lub każdy wyraz piszemy wielką literą: np.: 

(Gory_piekny_krajobraz_2018, GoryPieknyKrajobraz2018, goryPieknyKrajobraz2018) ani 

znaków specjalnych (jak np. @ # % ^& *). Nazwy plików powinny być krótsze, niż 50 

znaków. 

 

 

 

 

§ 4 Zasady konkursu  
 

1. O wynikach konkursu decyduje kapituła powołana przez Organizatora.  

2. Kapituła przyzna łącznie do 10 wyróżnień „Zaprojektowane po Ludzku” dla produktów  

i usług w obszarze DOM (przy czym, w danej kategorii (produkt/usługa) może nie być 

przyznana żadna nagroda). 

3. Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 15 kwietnia 2019.  

4. Wręczenie nagród -  kwiecień 2019.  

 
 

§ 5 Obszary tematyczne  
 

1. Konkurs przeprowadzany jest w jednym obszarze tematycznym: DOM.    

2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: produkt/usługa.  

3. Zgłoszenia konkursowe (produkty i usługi) oceniane są według kryteriów dostosowanych 

do kategorii – produkt, usługa.  

 

I obszar DOM - kategoria produkt  
a) dostosowanie do potrzeb odbiorców  



b) trwałość i jakość 

c) wygląd /estetyka 

d) funkcjonalność /użyteczność /bezpieczeństwo 

e) ekologia/etyka produkcji 

f) innowacyjność  

g) wartości 

 

II obszar DOM - kategoria usługa 
a) innowacyjność 

b) dostosowanie do potrzeb odbiorców 

c) jakość 

d) użyteczność/funkcjonalność 

 

§ 6 Laureaci Konkursu  
  

1. Laureaci konkursu otrzymują znak-wyróżnienie „Zaprojektowane po ludzku 2018” 

2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez 

partnerów lub patronów konkursu. 

3. Laureaci Konkursu mają prawo do: 

a) posługiwania się oznaczeniem „Zaprojektowane po ludzku 2018” w odniesieniu do 

nagrodzonego produktu/usługi. 

b) informowania o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych. 

 

 

§ 7 Kapituła Konkursu 
 

1. Kapitułę powołuje Organizator. 

2. Zadaniem Kapituły jest ocena zgłoszonych produktów /usług i wybór laureatów  

w określonej kategorii. 

 

 

§ 8 Postanowienia Końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Terminarza Konkursu, o czym poinformuje na 

stronie internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie Kapituły Konkursu, o czym 

poinformuje na stronie internetowej. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 9 Dane osobowe 
 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym 

„Zaprojektowane po ludzku” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10  

(00-732). W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych przez administratora można się 

skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl lub na 

podany wyżej adres administratora. Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane  

w celu przeprowadzenia konkursu „Zaprojektowane po ludzku” oraz ewentualnie w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji 



ogłoszonego konkursu oraz ewentualnie ustalenie, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami ( podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe 

podane w formularzu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Okres ten może 

zostać przedłużony w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z konkursem  

- do czasu załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń. 

Każdemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może także żądać przeniesienia swoich 

danych. Każdy może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w 

celu marketingu bezpośredniego. Każdy może w każdym czasie wnieść sprzeciw z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją jeżeli podstawą prawną przetwarzania jego danych jest 

uzasadniony interes administratora danych. Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych 

narusza prawo może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych kontaktowych jest wymagane do zgłoszenia w konkursie. 

 

 


