Regulamin konkursu „Początek”:
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach mieszcząca się na
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, NIP: 6342513160 zwana dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest stworzenie plakatu, rysunku, graﬁki, obrazu, kolażu lub ilustracji
i wyłonienie najlepszych prac artystycznych w dowolnym formacie. Prace mają
nawiązywać do szeroko pojętego tematu konkursu: “Początek”.
§3
Warunki uczestnictwa
W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien wykonać zadanie
konkursowe. W konkursie mogą uczestniczyć samodzielni autorzy lub zespoły autorskie
nie większe niż 2 osoby. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia szkoły
średniej lub tegorocznego maturzysty. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
i dobrowolne.
§4
Przebieg konkursu
1. Rejestracja prac w konkursie. Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie są
proszeni o przesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową na adres e-mail
konkurs@wst.com.pl
Prace artystyczne należy przesłać w formie pliku jpg, pdf (maksymalny rozmiar pliku to
25MB) do dnia 29.05.19 r. do godziny 20:00. Prace przesłane po terminie nie będą brały
udziału w konkursie.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00 na stronie
wst.com.pl, facebook.com/WSTkatowice oraz bezpośrednio do nagrodzonych
uczestników na adres mailowy.
3. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się w Wyższej Szkole
Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43.
4. Przekazanie nagród odbędzie się 7 czerwca 2019 r. na wernisażu konkursowym o
godzinie 12:00 podczas dni otwartych WST.

§5
Wymagania techniczne i formalne
1. Praca w dowolnym formacie w formie elektronicznej.
2. Technika jest dowolna (rysunek, graﬁka, obraz, kolaż lub ilustracja).
3. Tematyka prac powinna promować, przedstawiać lub odnosić się tematu konkursu:
“Początek”.
4. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie 2 prace artystyczne, których jest autorem.

§6
Oznakowanie prac
1. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora
- imię i nazwisko
- dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
- telefon
- e-mail
- nazwę szkoły, której jest uczniem
3. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace, które zostały wysłane na adres mailowy
konkurs@wst.com.pl, a ich otrzymanie zostało potwierdzone pocztą elektroniczną przez
Organizatora.
§7
Prawo własności
Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji każdej nadesłanej pracy w wersji
elektronicznej oraz drukiem w zbiorczym folderze, w celach dokumentacji oraz promocji
konkursu, na co każdy z Autorów wyraża zgodę składając pracę w konkursie.

§8
Dane osobowe
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 z późn. zm.).
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu,
nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż to
będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych ma
charakter dobrowolny. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia
udział w konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu
do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
4. W wypadku uczestniczenia w konkursie zespołów projektantów, grup artystycznych
lub innych wykonawców zespołowych (Grupy Autorskie), wymagane jest złożenie przez
wszystkich Autorów każdej Grupy Autorskiej oświadczeń o współautorstwie projektu
złożonego w konkursie.
§9
Jury Konkursu
1. W skład Jury wchodzą:
- prof. WST dr Aleksander Ostenda
- dr Tomasz Jędrzejko
- mgr Marek Dziuk
- Martin Waszczuk
2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym.
Jury dokona wyboru jednego, najlepszego projektu.
3. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian w składzie Jury.
4. Werdykt Jury jest jest niepodważalny, ostateczny i nieodwołalny.

§ 10
Nagroda
1. 1 miejsce 300 zł
2. 2 miejsce 200 zł
3. 3 miejsce 100 zł
4. Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych
5. Dodatkowa nagroda zostanie przydzielona szkole średniej, z której wpłynie
najwięcej prac konkursowych. Nagroda to voucher na warsztaty z kierunku
graﬁka organizowane przez WST w Katowicach w terminie uzgodnionym ze
szkołą.
§ 11
Terminy
1. Termin przysyłania prac: 29.05.2019 r. - godzina 20:00
2. Ogłoszenie wyników: 03.06.2019 r. - godzina 15:00
3. Wernisaż: 07.06.2019 r. - godzina 12:00

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik lub Grupa Autorska będący autorami utworu plakatu ponoszą pełną
odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszona do
konkursu praca artystyczna narusza prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra
osobiste osób trzecich.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie. W przypadku naruszenia
postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z członków Grupy Autorskiej przez
Uczestnika rozumie się zarówno Grupę Autorską, jak i każdego z jej członków z osobna.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wydłużenia czasu trwania
konkursu,
zmiany terminu ogłoszenia wyników oraz zmiany terminu wystawy i wręczenia nagród.
Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej:
wst.com.pl
4. Każdy Uczestnik przesyłając pracę jednocześnie oświadcza i potwierdza, że:
1. Akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
2. Zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora konkursu)
żadnych praw związanych z nagrodzonym lub wyróżnionym plakatem zgłoszonym do
Konkursu;

3. Nie będzie wykorzystywał pracy artystycznej zgłoszonej do Konkursu w żaden
komercyjny sposób lub w innych celach promocyjnych lub reklamy;
4. Praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście przez Uczestnika;
5.) Praca zgłoszona do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w
szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;
6. Praca zgłoszona do Konkursu, nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek
inny sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych
treści.
7. Autorzy prac artystycznych mogą je odbierać po zakończeniu wystawy –
czas i miejsce możliwego odbioru zostaną ogłoszone podczas ogłoszenia wyników
konkursu.
8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się
przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 880, z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
Załączniki:
1.Formularz zgłoszenia

