PRZESTRZENIE 2018 / EDYCJA PIERWSZA
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

§1
1. Organizatorem konkursu jest P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke sp. j. z siedzibą przy
ul. Twardowskiego 65 w Krakowie, KRS 0000153221 dalej „Organizator”
2. Temat prac konkursowych to „Przestrzeń osobista, prywatna, społeczna”.
3. Konkurs rozpoczyna się 21 listopada 2018 r. i będzie odbywał się zgodnie z poniższym
harmonogramem.
a. 21 listopad 2018 r. – ogłoszenie konkursu oraz jego regulaminu
b. 21 listopad 2018 r. – 15 marca 2019 r. – termin składania prac
c. 8 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu; informacja o terminie wernisażu i okresie
trwania wystawy pokonkursowej z zastrzeżeniem, że wspomniana wystawa będzie trwała
7-14 dni
4. W konkursie mogą wziąć udział studenci wyższych uczelni artystycznych uczelni na terenie
Polski (studia licencjackie i magisterskie), a także studenci wydziałów i kierunków artystycznych
wyższych uczelni na terenie Polski oraz absolwenci tych szkół, którzy uzyskali dyplom w roku
2018 – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
§2
1. Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub nadesłać na adres: Grupa Deweloperska
START, ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków w terminie od 21 listopada 2018 r. do dnia 15
marca 2019 r. z dopiskiem „PRZESTRZENIE 2018”
2. W kopercie należy umieścić wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.start.com.pl.
Na kopercie należy umieścić dopisek: PRZESTRZENIE 2018.
Prace nadesłane w innym terminie nie zostaną przyjęte. Decyduje data wpływu przesyłki.
3. Prace konkursowe powinny być starannie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§3
4. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty, gdy zgłoszonych zostanie nie mniej niż 10
prac spełniających warunki konkursu.
6. Kandydaci zgłaszają jedną pracę lub cykl, składający się maksymalnie z 3 części w dowolnej
technice, będących oryginałami.
7. Maksymalny wymiar dłuższego boku pracy nie może przekroczyć 100 cm. Prace wieloczłonowe
(dyptyki, tryptyki) muszą zawierać się w wymiarze 100 cm. Prace przestrzenne nie powinny
w żadnym kierunku przekraczać wymiaru 100 cm.
8. Na konkurs, mogą być zgłoszone prace, które nie były uprzednio nagradzane i są własnością
autorską swojego twórcy.
9. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest: umieszczenie na odwrocie czytelnej
metryki (druk do pobrania na stronie www.start.com.pl) zawierającej: imię i nazwisko autora,
tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania oraz przesłanie wraz z pracą, wypełnionego
i podpisanego oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

§4
1. Konkurs przebiega jednoetapowo. Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane
przez Organizatora.
W skład jury wchodziło będzie od 3 do 5 osób.
2. Ocenie podlega zgodność z tematem, jakość artystyczna projektu oraz oryginalność.
3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej
www.start.com.pl oraz na portalach społecznościowych Organizatora poprzez ogłoszenie
zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzcy i osób
wyróżnionych.
5. W konkursie przewidziane są 2 kategorie nagród.
a. jedna nagroda główna w wysokości 1000 zł
b. udział najlepszych projektów wybranych przez jury w wystawie pokonkursowej.
6. Jury może zdecydować o innym rozdziale nagród.
7. Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł przyznana przez jury zostanie przekazana na
konto laureata w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
8. Wszystkie prace oprócz nagrodzonej nagrodą pieniężną będą do odebrania po
zakończeniu wystawy pokonkursowej w terminie podanym przez Organizatorów
w momencie ogłoszenia wyników konkursu na stronie www.start.com.pl
§5
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest automatycznie równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie do chwili
ogłoszenia wyników i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora, o ile zmiana nie
będzie naruszała praw nabytych uczestników.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i jest dostępny na stronie
www.start.com.pl
§6
11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora podanych danych osobowych uczestnika (w tym imienia i nazwiska, adresu,
telefonu i adresu e-mail) zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 na temat danych).
12. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator konkursu: P.B. START G.
Szmolke, M. Szmolke sp. j., KRS 0000153221, ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków,
tel. 12 300 40 00
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem przystąpienia
i udziału w konkursie oraz odbioru nagrody.
14. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu
i jego postępach, a także w celu przygotowania ekspozycji i promocji wystawy pokonkursowej.
15. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
16. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, wystawy
oraz usunięcia informacji o wynikach konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz ich
profili w mediach społecznościowych.
17. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem
przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza obowiązujące przepisy
o ochronie danych osobowych.

18. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestnik konkursu może kontaktować
się bezpośrednio z administratorem danych, mailowo na adres ado@start.com.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.

§7
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
i nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo (licencji niewyłącznej) na korzystanie
ze zgłoszonej pracy konkursowej (w tym zawartego w nim autorskiego wykonania) bez
ograniczeń terytorialnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach
marketingowych i promocyjnych Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji,
a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt a)
lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne
udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych,
w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet (w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w mass mediach i innych
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym
zakresie przez Organizatora) oraz w innych materiałach promocyjnych Organizatora,
takich jak biuletyny, katalogi, plakaty wielkoformatowe oraz we wszelkich innych
formach komunikacji, promocji, reklamy,
c. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym
w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na
dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach
i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
2. Laureat nagrody pieniężnej, z chwilą zawiadomienia o wygranej w konkursie, tj. ogłoszenia
wyników konkursu na stronie www.start.com.pl ,przenosi nieodpłatnie na Organizatora pełnię
autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych
w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt a)
lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne
udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych,
w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet (w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w mass mediach i innych
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym
zakresie przez Organizatora) oraz w innych materiałach promocyjnych Organizatora,
takich jak biuletyny, katalogi, plakaty wielkoformatowe oraz we wszelkich innych
formach komunikacji, promocji, reklamy,
d. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora, w tym
w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na
dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach
i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
e. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie (rozporządzanie, wykonywanie

i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich
zezwoleń osobom trzecim),
3. Laureat nagrody pieniężnej z chwilą zawiadomienia o wygranej w konkursie przenosi
nieodpłatnie na Organizatora prawa zależne do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części
i całości, na polach eksploatacji wskazanych w punkcie powyższym, wraz z prawem do
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania
imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat nagrody pieniężnej oświadcza, że nie
zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy
konkursowej i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich
związanych z wykonaną pracą konkursową.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Laureata nagrody
pieniężnej, Organizator nabywa nieodpłatnie własność egzemplarza nagrodzonej pracy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu wystawy pokonkursowej w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych oraz
marketingowych i promocyjnych Organizatora. Udziałów konkursu w wystawie pokonkursowej
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej
wskazanym zakresie oraz jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych na stronach
internetowych Organizatora, w mass mediach i innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w innych
materiałach promocyjnych Organizatora, takich jak biuletyny, katalogi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uzupełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.
Pamiętaj o wydrukowaniu i podpisaniu wypełnionego formularza.
TYTUŁ PROJEKTU
_____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
_____________________________________________________________________________
ADRES AUTORA
_____________________________________________________________________________
TELEFON
_____________________________________________________________________________
E-MAIL
_____________________________________________________________________________
UCZELNIA
_____________________________________________________________________________
NR KONTA BANKOWEGO
_____________________________________________________________________________
Miejsce na Twoje uwagi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
W razie potrzeby wklej link do pliku z projektem.
_____________________________________________________________________________

Oświadczenia Uczestnika

1) Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu PRZESTRZENIE 2018,
akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

2) Zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu 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), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
PRZESTRZENIE 2018, ogłoszenia wyników konkursu, promocji konkursu, oraz informowania

uczestników o konkursie i jego postępach, a także w celu przygotowania, ekspozycji i promocji
wystawy pokonkursowej.
3) Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy
konkursowej.
4) Udzielam Organizatorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania dalszej
licencji, na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej (w tym zawartego w nim autorskiego
wykonania) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Organizatora na
zasadach określonych w regulaminie konkursu.
5) W przypadku nagrodzenia zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej nagrodą pieniężną
z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. ogłoszenia wyników konkursu na stronie
www.start.com.pl
- przenoszę nieodpłatnie na Organizatora pełnię autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
- przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawa zależne do pracy konkursowej na zasadach
określonych w regulaminie konkursu.
- oświadczam, że nie zachowuję prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa
zależnego do pracy konkursowej i zobowiązuję się, że nie będę wykonywał swoich osobistych
praw autorskich związanych z wykonaną pracą konkursową.
- oświadczam, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do mojej pracy
konkursowej Organizator nabywa nieodpłatnie własność egzemplarza nagrodzonej pracy.

Podpis
_______________________________________

