
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Graficzny WSIZ 2018” 

§ 1. Definicje 

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
a) Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Graficzny WSIZ 2018” na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminem. 

b) Organizator – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-

Białej, przy ul. Legionów 81 (43-300 Bielsko-Biała), nr NIP 547-15-64-176,  

c) Partnerzy Konkursu – Centrum inżynieryjne, DJMW Skoczów, JuJuBee, Lunar 

Corp, Rosiewicz Optyka, Record, TechniPlast, White Press Media, Wizja Net. 

d) Uczestnik – uczniowie szkół średnich, studenci. Prace mogą być zgłaszane  przez 

indywidualnych uczestników. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy 

Organizatora. 

e) Praca Konkursowa –  projekt kalendarza na 2019 rok – kalendarz naścienny, 

zawierający 12 odrębnych stron. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice i 

przesłana do Organizatora w pliku o wysokiej rozdzielczości 220 dpi w formacie: 

PDF. 

f) Strona Konkursowa – dedykowana Konkursowi 

strona: http://www.wsi.edu.pl/konkursywsiz2018/ 
g) Zwycięzcy –  3 Uczestników, pierwszy oraz dwóch wyróżnionych (zwycięzca 

drugiego i trzeciego miejsca), których prace konkursowe zostaną najwyżej ocenione 

przez Organizatora.  

h) Nagroda – nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, pierwsza o wartości 1600 

zł, druga 720 zł, trzecia 600 zł. 

§ 2. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Konkurs Graficzny WSIZ 2018 ” jest  Wyższa 

Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej. 

2. Konkurs jest ogłaszany na Stronie Organizatora, http://www.wsi.edu.pl/ 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i 

obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu i jest wiążący dla Organizatora 

oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, 

a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter 

informacyjny. 

5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani 



żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich 

opłat. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć  osoby niepełnoletnie ze szkół średnich wyłącznie 

za zgodą opiekuna prawnego, i studenci. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez 

indywidualnych uczestników. 

§ 4. Zasady Konkursu 
Konkurs trwa od 01.10.2018 do 25.11.2018 do godziny  00:00. 

Zgłaszana praca powinna być projektem kalendarza wykonanego w dowolnej technice 

i orientacji, w formacie nie większym niż A1. Praca powinna zostać dostarczona drogą 

mailową w pliku o wysokiej rozdzielczości 220 dpi w formacie: PDF. Kolory CMYK 

wraz z opisem. 

Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia pracy konkursowej w formie pliku do 

wglądu, w formacie JPG lub PDF. 

Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do dostarczenia, na wniosek Komisji 

Konkursowej, projektu kalendarza o parametrach technicznych umożliwiających jej 

wydruk. 

Praca musi być dziełem oryginalnym. 

Praca powinna być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie utworem współautorskim); 

Praca musi być dotychczas nie zgłoszona do innego konkursu. 

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z 

Regulaminem lub przepisami prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

Udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

§ 5 Praca konkursowa 
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje wyłącznie poprzez przesłanie pracy 

konkursowej na adres mailowy: biurowsiz@gmail.com  oraz krótki dwuzdaniowy 

opis pracy do dnia 25 listopada 2018 r. Nazwa pliku powinna zawierać przynajmniej 

imię i nazwisko autora, tytuł pracy. 

2. Wiadomość e-mail z pracą konkursową powinna zawierać ponadto:  

a. Imię, nazwisko i ewentualnie pseudonim autora;  

b. Telefon kontaktowy;  

c. Adres zamieszkania;  

d. Adres i nazwa Szkoły/Uczelni, profil/Kierunek, rok nauczania/semestr studiów. 



e. Adres strony www, jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w 

jednym ze służących do tego serwisów internetowych (możliwe jest podanie kilku 

adresów);  

f. W przypadku gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem należy to 

wyraźnie zaznaczyć, z podaniem czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i 

nazwiska czy zamiast nich. 

§ 6 Dodatkowe warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnik Konkursu będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej udziela 

Organizatorowi i Partnerowi Konkursu z chwilą zawiadomienia o wynikach Konkursu 

wyłącznej licencji, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, do korzystania z 

nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

a. wytworzenie egzemplarza pracy techniką drukarską  oraz jego publiczne 

wystawienie podczas wystaw pokonkursowych;  

b. publiczne wyświetlanie za pośrednictwem projektorów multimedialnych i urządzeń 

podobnych podczas wystaw pokonkursowych;  

c. wytworzenie egzemplarza pracy techniką drukarską oraz jego publiczne 

wystawienie i rozpowszechnianie w związku z wydarzeniami Organizatora; 

d. publiczne wyświetlanie za pośrednictwem projektorów multimedialnych i urządzeń 

podobnych podczas i w związku z wydarzeniami Organizatora; 

e. wytworzenie egzemplarzy techniką drukarską i ich wprowadzenie do obrotu jako 

integralnego elementu (ilustracji) albumu Organizatora, bez ograniczeń co do 

wielkości nakładu tego albumu;  

f. wytworzenie egzemplarzy techniką drukarską i wykorzystanie ich jako elementów 

drukowanych materiałów reklamowych promujących wydarzenia jubileuszowe 

Organizatora;  

2. Uczestnik Konkursu, będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej udziela 

Organizatorowi i Partnerowi z chwilą zawiadomienia o wynikach Konkursu 

nieodpłatnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu podczas trwania 

Konkursu i w okresie prezentacji wystaw autorskich praw osobistych z jednoczesnym 

zobowiązaniem się do ich nieodwoływania w tym okresie. 

3. Organizator zapewnia, że na nagrodzonych pracach konkursowych zostanie 

umieszczone imię i nazwisko lub pseudonim Uczestnika Konkursu, który jest jego 

autorem. 

4. Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw 

pokrewnych osób trzecich w związku ze stworzeniem, zgłoszeniem i wykorzystaniem 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie pracy konkursowej. W 

przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi lub 

Partnerowi, uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do 



zwolnienia Organizatora lub Partnera od obowiązku dokonywania świadczeń z tego 

tytułu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia na /wniosek Organizatora lub Partnera 

wszelkich działań prawnych zapewniających ich należytą ochronę przed roszczeniami 

osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do ewentualnego procesu w 

miejsce Organizatora lub Partnera, a gdyby to nie było możliwe, do przystąpienia do 

procesu po ich stronie. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowania poniesionych przez Organizatora 

lub Partnera. 

5. Uczestnik Konkursu będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej zezwala 

Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do nagrodzonej pracy konkursowej, 

w szczególności na umieszczenie na pracy nazwy lub logotypów Organizatora. 

6. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie, podanych w zgłoszeniu, danych osobowych przez Organizatora, w 

celach związanych z organizacją Konkursu i wystaw pokonkursowych, stosownie do 

przepisów art. 39 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 7. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych 

przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania ich przetwarzania. 

8. Nie podanie wszystkich danych wskazanych w § 5 ust. 2 lub żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 

8. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do korzystania z innych prac 

konkursowych w sposób opisany w niniejszym paragrafie pod warunkiem uzyskania 

uprzednio pisemnej zgody Uczestnika Konkursu, będącego jej autorem. 

10. Wypowiedzenie licencji, o której mowa w ust. 1 lub odwołanie upoważnienia, o 

którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

11. W przypadku gdy wyjdzie na jaw, że zgłoszony do Konkursu projekt ma wady 

prawne, jego autor zostaje zdyskwalifikowany. 

§ 7. Zasady wyboru laureatów 
1. Prace konkursowe należy przesyłać do 25 LISTOPADA 2018 r. 

2. Spośród wszystkich terminowo nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie 

ustalonym przez Organizatora wybierze jeden zwycięski projekt 

3. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatora. 



3. Osobne wyróżnienie możliwe jest do przyznania przez organizatora – poprzez 

nagrodę drugą i trzecią.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają oprotestowaniu w związku z czym 

jakiekolwiek odwołania nie będą przyjmowane. 

5. Oficjalne wręczenie nagród Konkursowych nastąpi do dnia 30 grudnia 2018 r., 

wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do dnia 15 grudnia 

2018 r.  

6. Wydanie nagród zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami odbioru nagrody.  

§ 8. Nagrody 
1. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora. Wydanie Nagród nastąpi nie 

wcześniej niż 15.12.2018 r. 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci nagród rzeczowych. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek 

inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa 

do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

4. Wartość wydanych nagród zostanie pomniejszona o kwotę podatku należnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

§ 9. Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest Wyższa 

Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 81 

(43-300 Bielsko-Biała). 

2. Podanie przez Uczestnika, Zwycięzcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do uzyskania Nagrody, jak też 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika. 

§ 10. Ograniczenia odpowiedzialności 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

a) za treść Zgłoszeń; 

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez 

niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania; 

c) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez 

Zwycięzcę danych, odmowy odebrania Nagrody, nieodebrania przez Zwycięzcę 

Nagrody. 

d) problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, w 

tym w szczególności przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia 

internetowego mogące mieć wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w 

Konkursie, w tym stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia Konkursowego. 



2. W przypadkach określonych w pkt. b. i c. powyżej następuje utrata praw do 

Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

§ 11. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem za pośrednictwem adresu biurowsiz@gmail.com . Odpowiedzi 

udzielane będą w terminie do 5 dni roboczych. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Organizator oraz Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do dążenia do ugodowego 

rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu. 

  
 


