Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego murala dla Student Depot we Wrocławiu

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Student Depot Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Szucha 6, 00-582
Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy nr KRS
0000566758, NIP 1182110797
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 10.07.2018 r. i trwać będzie do 25 lipca 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2018 r.
4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu murala na dom studencki Student Depot
we Wrocławiu.
6. Wyłoniony w konkursie mural będzie w sposób nieograniczony wykorzystywany do identyfikacji
wizualnej Organizatora.
§2
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie muralu o wymiarach maksymalnych 32 m x 12 m.
Powyżej murala znajdzie się logo Student Depot, które nie powinno zlewać się z projektem.
Stworzony mural powinien:
a) kojarzyć się z następującymi hasłami cechami i wartościami: przyjaźń, optymizm,
wielokulturowość , gościnność, Wrocław, młodzi ludzie, energia, radość, studiowanie.
b) być oryginalny i nowoczesny,
c) być uniwersalny i umożliwiać wykorzystywanie go w różnorodny sposób.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych oraz firm, które są w stanie wypełnić
wymogi określone w Regulaminie Konkursu, w szczególności dla grafików, artystów plastyków,
projektantów, studentów i absolwentów uczelni wyższych o profilu artystycznym oraz dla firm
specjalizujących się w grafice, promocji, budowaniu wizerunku).
2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich współmałżonkowie oraz
dzieci, a także członkowie Komisji Konkursowej, ich współmałżonkowie oraz dzieci.
§4
Prace konkursowe
1. Prace muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu oświadcza,
że posiada pełnie praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs i że nie narusza ona praw osób
trzecich. Dodatkowo oświadcza, że praca nie była zgłaszana do innych konkursów. Oświadczenia te
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należy złożyć za pomocą Formularza oświadczeń, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
2. Jeden Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe. W przypadku przesłania tego
samego projektu w kilku wersjach np. kolorystycznych, zgłoszenie takie będzie traktowane jako jeden
projekt.
3. Wersje elektroniczne projektu składa się poprzez wysłanie projektu w postaci załącznika do maila
albo linka do serwera zewnętrznego na adres: justyna.miszczuk@studentdepot.pl wraz z podaniem
swoich danych kontaktowych, jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Plik powinien zostać
przekazany w dwóch rozdzielczościach: powyżej oraz poniżej 300 DPI oraz z opisem niższej
rozdzielczości jako pliku poglądowego. Plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora bądź
nazwą firmy, która go zgłosiła.
Do pliku należy dołączyć skan obu wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu
4. Prace należy wysłać do dnia 25 lipca 2018 r. do godziny 16.00.
5. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję.
6. Zgłoszone prace nie będą zwracane/odsyłane uczestnikom konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od Uczestnika złożenia oryginałów Załączników
będących integralną częścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć oryginały
powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie.
§5
Komisja konkursowa i ocena prac
1. Za pracę konkursową uważa się pracę zgłoszoną zgodnie z warunkami określonymi w § 4.
2. W pierwszym etapie prace zgłoszone na konkurs poddane zostaną weryfikacji pod względem
formalnym.
3. W kolejnym etapie prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, w składzie: Piotr Stronka Design Manager, Jolanta Bubel– Dyrektor Sprzedaży Student Depot, Justyna Miszczuk – Manager ds.
Sprzedaży.
4. Komisja spotka się 26 lipca 2018 r. i wyłoni laureata konkursu.
5. Określa się minimalna liczbę członków Komisji Konkursowej niezbędną do podjęcia decyzji w liczbie
3 członków komisji.
6. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brać pod uwagę następujące elementy:
a) oryginalność,
b) kreatywność,
c) funkcjonalność,
d) walory artystyczne,
e) zgodność z charakterem i wizerunkiem Student Depot.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega reklamacjom.
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8. Informacja o ostatecznym wyniku konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na fanpage
Student Depot w portalu społecznościowym Facebook do dnia 30 lipca 2018 r. Laureat Konkursu
zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu telefonicznie lub mailowo.
§6
Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest 3 000 zł netto.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy Konkursu i jego unieważnienie, jeśli
zgłoszone prace nie będą spełniały warunków opisanych w § 2 ust. 1 i w § 4.
§7
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnie praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs i
że nie narusza ona praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia praw autorskich Uczestnik zwalnia Organizatora ze wszelkich zobowiązań
jakie powstaną z tego tytułu i pokryje koszty związane z roszczeniami takich osób.
2. Uczestnicy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
3. Laureat konkursu, na zasadach określonych w umowie realizacyjnej, przeniesie autorskie prawa
majątkowe do murala z dodatkowymi elementami identyfikacji wizualnej na Organizatora, wraz z
prawami do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie,
b) rozpowszechnianie,
c) publiczne udostępnianie,
d) wprowadzanie do obrotu, najmu, użyczenia,
e) wyłączne używanie i wykorzystywanie we wszelakiej działalności związanej z funkcjonowaniem
Organizatora.
Postanowienia końcowe
§8
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz na wykorzystywanie, odtwarzanie, powielanie nadesłanej pracy
konkursowej przez Organizatora Konkursu na opracowanie projektu murala dla Student Depot. Dane
przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz jego promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia nadesłanych prac celem poddania ich pod
głosowanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata Konkursu w
materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu, a także w mediach.
4. Organizator informuje, że:
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1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Student Depot Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Szucha 6, 00-582 Warszawa, Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000566758, NIP 1182110797.
Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych- Justyna Miszczuk, mail:
justyna.miszczuk@studentdepot.pl
2) dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art.
6 ust. 1 RODO
3)Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
5) Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
§9
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
a) Formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu),
b) Formularz oświadczeń (zał. nr 2 do Regulaminu)

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz ZGŁOSZENIA
do Konkurs na opracowanie projektu graficznego murala
DANE OSOBOWE
Imię ……………………………………………………………………
Nazwisko………………………………………………………………
Data urodzenia………………………………………………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu…………………………………………...
Adres mailowy do kontaktu……………………………………………
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Dane firmy (w wypadku osoby prawnej)………………………………
………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na opracowanie projektu murala Student Depot,
równoznacznie akceptuję postanowienia regulaminu powyższego Konkursu.

…………………….
Data i Podpis
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
na mural w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu.

…………………….
Data i Podpis
Załącznik nr 2 do Regulaminu
………………………………….
Imię i Nazwisko
…………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………..
Telefon kontaktowy
Oświadczenie Uczestnika Konkursu
Oświadczam, że
- posiadam pełnie praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs,
- jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób
trzecich ani obowiązujących przepisów prawa;
- praca zgłoszona na Konkurs nie była zgłaszana do innych konkursów.
- w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną
odpowiedzialność z tego tytułu, oraz udokumentowane koszty z tym związane;
- wyrażam zgodę na wykorzystywanie, odtwarzanie, powielanie pracy konkursowej przez
Organizatora konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.
………………………………………
Data i podpis
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