
 I. Informacje ogólne 
Organizator: W-ARTE   sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu plakatu do sztuki Aleksandra Fredry „Mąż i żona”. 
 
II. Przedmiot konkursu 
1.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego plakatu. 
2. Projekt powinien mieć formę graficzną plakatu w formacie B1. 
 
III. Warunki uczestnictwa 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które: 
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia, 
b) są pełnoletnie 
c) złożą oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu), że nie naruszają praw osób trzecich, w 
szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, 
d) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 
do regulaminu). 
2. Wyłoniony podczas konkursu zwycięski projekt pozostaje własnością uczestnika konkursu. 
3. Z chwilą wydania nagrody zwycięzcy konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie, 
majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu graficznego plakatu. 
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Organizator nabywa prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do zwycięskiego projektu graficznego plakatu. 
5. Z chwilą wydania nagrody zwycięzcy konkursu, Organizator nabywa majątkowe prawa 
autorskie do zwycięskiego projektu graficznego plakatu na nieograniczonym geograficznie 
obszarze, na następujących polach eksploatacji: 

 
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zwycięskiego projektu graficznego plakatu,   
- w zakresie obrotu zwycięskim projektem graficznym plakatu – wprowadzanie do obrotu (np. 
sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
- w zakresie rozpowszechniania zwycięskiego projektu graficznego plakatu – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet); 
- w zakresie korzystania przez Organizatora lub na jego zlecenie z dostarczonego zwycięskiego 
projektu graficznego plakatu. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Projekty należy wysyłać drogą elektroniczną na adres anna.rubaj@w-arte.pl w 
następujących formach: *PDF lub *JPG w możliwie najwyższej rozdzielczości i rozmiarze pliku 
nieprzekraczającym 5 MB. 
2. Autor projektu wyłonionego przez Jury jako zwycięski dostarczy go Organizatorowi drogą 
elektroniczną w formie pliku w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych 
niezbędnych do właściwego użytkowania. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i 
proporcji obrazu bez utraty jakości. 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt graficzny. 
 
 



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 
1. Prace konkursowe oraz zeskanowane wypełnione załączniki należy wysłać pocztą 
elektroniczną na adres anna.rubaj@w-arte.pl w terminie do 26.03.2017 r. W temacie maila 
należy wpisać słowo „KONKURS”. Z chwilą ogłoszenia wyników, laureat jest zobowiązany 
dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych załączników – jeżeli to nie nastąpi, 
wyniki konkursu będą anulowane. 
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji 
Konkursowej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia 
projektów powstałych w trakcie przesyłki. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi 
Uczestnik Konkursu. 
 
VI. Zasady przyznawania nagród: 
1. Wyboru laureata konkursu na projekt dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł. 
4. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureata konkursu. 
 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Planowana data ogłoszenia wyników: 31.03.2017 r. 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnym profilu facebook 
W-Arte. 
 
VIII. Dane Organizatora konkursu: 
W-ARTE Sp. z o.o. 
Ul. Szczuczyńska 7/2 
03-943 Warszawa 
 
IX. Postanowienia końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu do sztuki Aleksandra Fredry „Mąż i żona” 
stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 
i osobistych praw autorskich. 
 
 
................................................................... 
miejscowość i data 
 
OŚWIADCZENIE 
Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze 
mnie praca w Konkursie na projekt graficzny plakatu do sztuki Aleksandra Fredry „Mąż i żona” 
organizowanym przez W-ARTE Sp. z o.o. jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób 
trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu. 
W razie naruszenia przeze mnie praw osób trzecich zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń z tym związanych. 
.......................................................... 
czytelny podpis 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu do sztuki Aleksandra Fredry „Mąż i żona” 
o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 
................................................................... 
miejscowość i data 
 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych oraz wszelkich innych związanych z w/w 
konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 
.................................................................. 
podpis 
 


