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    REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT / ILUSTRACJE 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

DOM KULTURY „13 Muz” w SZCZECINIE 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu na najlepszy plakat lub ilustrację dotycząca twórczości 

Stanisława Lema zwanego dalej „Konkursem”, jest Dom Kultury „13 Muz”, z siedzibą 
przy al. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin, NIP 851-00-08-312.  

2. Celem Konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych projektów na plakat lub 
ilustrację inspirowanych twórczością Stanisława Lema. 

3. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, zarówno absolwenci, studenci  
kierunków plastycznych oraz amatorzy.  

4. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej www.13muz.eu oraz 
profilu facebook/13muz.  

5. Konkursu trwa do 15 sierpnia 2021 r. 
6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu i jego Regulaminu należy kierować na adres 

m.tyczka@13muz.eu lub telefonicznie pod numer 508 342 131. 
 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba, która spełni łącznie 
wszystkie poniższe warunki: 

1. Jest osobą pełnoletnią, a projekt jaki zgłasza nie narusza praw osobistych  
i majątkowych osób trzecich. 

2. W przypadku naruszenia z tytułu praw autorskich, ponosi pełną odpowiedzialność 
przed roszczeniami z tego tytułu. 

3. Zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała regulamin oraz wypełniła i podpisała 
formularz konkursowy, który nadesłała wraz z projektem w terminie. 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE. ETAPY KONKURSU. 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do 15 sierpnia 2021 r. 
prawidłowo wypełnią formularz oraz zgłoszą projekt w odpowiedniej formie cyfrowej 
(format 70 x 100 cm, 300 dpi, CMYK) na adres mailowy: lemostrada@13muz.eu  

2. Pliki przesyłane na konkurs powinny być nazwane bez polskich znaków jak we wzorze: 
tytul_inicjaly_plakat_1, tytul_inicjaly_ilustracja_1. Autor wpisuje w tytule pliku swoje 
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inicjały. Jeżeli autor zgłasza więcej, niż jedną pracę, to plakaty/ilustracje należy 
oznaczyć kolejno numerem na końcu nazwy pliku. Pliki można nadsyłać poprzez 
weTransfer. 
 

3. Każdy uczestnik może zgłosić 3 projekty w danej kategorii tj. plakat lub ilustracja. 
4. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 
5. Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy spełnia warunki określone w regulaminie. 
 

§ 4 
ZASADY OCENY KONKURSOWEJ 

 
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu i wyboru laureatów, zostanie 

powołane Jury składające się minimum z 3 osób, w tym  1 osoba reprezentująca 
Organizatora Konkursu oraz 2 osoby zajmujące się profesjonalnie projektowaniem 
graficznym. 

2. Oceny nadesłanych kwestionariuszy dokona Jury powołane w składzie ogłoszonym  
na 13muz.eu / facebook.com/13muz 

3. Decyzja Jury jest ostateczna. 
4. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.13muz.eu / facebook.com/13muz. Dodatkowo, laureaci Konkursu zostaną 
powiadomieni o wygranej poprzez e-mail w ciągu 7 dni. 

 
§ 5 

NAGRODY 
 
1. Pula nagród wynosi 3500 zł, o podziale środków na poszczególne nagrody zdecyduje 

Jury Konkursowe.  
2. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, których termin 

zostanie odrębnie wskazany.  

3. Nagroda finansowa zostanie przelana na wskazany rachunek bankowy laureata. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięć terminów poszczególnych czynności 

konkursowych podyktowanych względami organizacyjnymi. 
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu publikacji informacji  

na stronie Konkursu, tj. www.13muz.eu. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie związanych z organizacją  

i przebiegiem Konkursu rozstrzygnięcia podejmuje Organizator. 

 

 

 

http://13muz.eu/
http://facebook.com/13muz
http://www.13muz.eu/
http://facebook.com/13muz
http://www.13muz.eu/
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FORMULARZ KONKURSOWY 

Imię………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Plakat  

Tytuł 1/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł 2/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł 3/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ilustracja 
Tytuł 1/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł 2/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł 3/…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwy plików cyfrowych:  

 
Pliki powinny być nazwane wg. przykładu bez polskich znaków, oddzielone jak we wzorze: 
tytul_inicjaly_plakat_1, tytul_inicjaly_ilustracja_1, jeżeli autor zgłasza więcej, niż jedną pracę, to kolejne 
plakaty/ilustracje należy oznaczyć kolejno numerem na końcu. 
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Załącznik nr 1 

 

Imię i nazwisko autora nadesłanej pracy: ……………….……………………………………..……………… 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu na najlepszy plakat lub ilustrację dotycząca 

twórczości Stanisława Lema i akceptuję jego treść. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy przez organizatora poprzez umieszczenie 

pracy na stronie internetowej organizatora oraz jego profilach w mediach społecznościowych, a także 

wykorzystanie pracy w celu promowania i informowania o działalności Organizatora.  

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów związanych z organizacją 

konkursu.  

4. Złożoną na konkurs pracę wykonałam / wykonałem sam i dysponuję pełnią praw autorskich do  

tej pracy.  

5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, przenoszę nieodpłatnie  

na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej. 

6. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

 

Data, podpis …………………………………………………………………………  

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Dom Kultury „13 Muz”, Plac Żołnierza 

Polskiego 2, 70-551 Szczecin, tel./fax: +48 91 43 47 173. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: zgody@13muz.eu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją konkursu oraz przekazania nagród. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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), czyli wyrażona zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Domu Kultury „13 Muz”. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących,  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją konkursu,  

w tym na opublikowanie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody. 

 

 

 

Data i podpis ………………………………………………………………………… 

 

  

mailto:zgody@13muz.eu

