
REGULAMIN KONKURSU NA „PLAKAT 75-LECIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” 
 

 

§1. Ogólne założenia 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na plakat 75-lecia 

Politechniki Śląskiej. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice. 
 
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych kreacji graficznych w formie plakatu oraz ich 

prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku. 

4. Tematem konkursu jest jubileusz 75-lecia Politechniki Śląskiej. Plakat powinien jednoznacznie 

kojarzyć się z uczelnią, nawiązywać do wydarzeń historycznych, prezentować jej atuty, oddawać 

emocje towarzyszące obchodom 75-lecia Politechniki Śląskiej. 

5. Prace składane w Konkursie muszą być dziełami oryginalnymi, dotychczas niepublikowanymi oraz 

niezgłaszanymi do innego Konkursu. 
 
6. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści plastycy lub projektanci graficzni oraz studenci ASP lub 

innych szkół plastycznych, z Polski i innych krajów. 

7. Praca musi być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie może być dziełem współautorskim), 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 plakaty. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
 

 

§2. Parametry techniczne plakatu 
 
Plakat musi spełniać następujący warunek: 
 
▪ plik cyfrowy plakatu: rozdzielczość: 300 dpi, kolorystyka: CMYK, format: TIFF, JPG (highest 

quality), PDF. 

 

§3. Termin oraz sposób nadsyłania plakatów konkursowych 
 
1. Plakaty w wersji elektronicznej przygotowane zgodnie z kryterium wskazanym w §2 niniejszego 

Regulaminu należy przesłać wraz z danymi kontaktowymi autora (imię, nazwisko, kraj, 

miejscowość, tel., e-mail) oraz wypełnionym formularzem (zał. nr 1) na adres: promocja@polsl.pl 

z dopiskiem: KONKURS NA PLAKAT 75-LECIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. 

 
2. Uczestnicy konkursu mogą przysyłać prace do dnia 10 maja 2020 roku (liczy się data 

dostarczenia). Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

mailto:promocja@polsl.pl


§4. Prawa autorskie 
 
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator podpisze z każdym nagrodzonym oraz 

wyróżnionym Autorem umowę regulującą przeniesienie autorskich praw majątkowych. 
 
2. Organizator może zwrócić się do Autora nagrodzonego lub wyróżnionego plakatu o jego 

adaptowanie dla potrzeb Organizatora Konkursu. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania na polach eksploatacji w zakresie strony 

internetowej, mediach społecznościowych, plakatach każdej nadesłanej pracy w wersji 

elektronicznej w zbiorczym folderze, w celach dokumentacji oraz promocji Konkursu, na co każdy 

z Autorów wyraża zgodę składając pracę w Konkursie. 
 
4. Niewywiązanie się z któregokolwiek z ww. warunków skutkuje wycofaniem prac Autora z Konkursu 

i wystawy. 

5. Organizator Konkursu nie może bez zgody Autora dokonywać zmian w plakacie, chyba, że zmiany 

te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się 

sprzeciwić 
 

(art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
 

 

§5. Nagrody 
 
1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: 

▪ Etap I | Wyłonienie finalistów 

Jury wyłoni 20 plakatów, które będą zaprezentowane na wystawie z okazji 75-lecia. Lista 

zakwalifikowanych plakatów zostanie opublikowana na stronie jubileuszu Politechniki Śląskiej 

www.75lat.polsl.pl do dnia 30 maja 2020 roku. 

▪ Etap II | Wyłonienie laureatów 

Jury wyłoni zwycięskie plakaty spośród prac finałowych. 
 

2. Ogłoszenie wyników oraz wyłonienie laureatów Konkursu wraz z przyznaniem nagród nastąpi 

podczas Uroczystej Gali w czerwcu 2020 roku. 
 
 Organizatorzy ustanawiają nagrody:  

▪ 1 miejsce 3 000,00 zł brutto 
 

▪ 2 miejsce 1 500,00 zł brutto 
 
▪ 3 miejsce 500,00 zł brutto 
 
▪ oraz 3 wyróżnienia. 

 
3. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród niż wyżej wymieniony. 

 

 

§6. Jury Konkursu 
 
1. Jurorzy nie mogą być autorami bądź konsultować projektów plakatów zgłoszonych do Konkursu. 

Z udziału w Konkursie są wykluczeni członkowie rodzin jurorów. 

http://www.75lat.polsl.pl/


2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w składzie Jury. 
 
3. Werdykt Jury jest ostateczny. 
 

 

§7 Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnik będący autorem plakatu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 

trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony do Konkursu plakat naruszał prawa, w szczególności 

prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 
 
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator 

może wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu, 

zmiany terminu ogłoszenia wyników oraz zmiany terminu wystawy i wręczenia nagród. 

Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: 

www.75lat.polsl.pl a w przypadku zmiany terminów wręczenia nagród wszystkie nagrodzone 

osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo. 
 
4. Każdy Uczestnik przesyłając pracę jednocześnie oświadcza i potwierdza, że: 

 
a. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie; 

 
b. zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora Konkursu) 

żadnych praw związanych z nagrodzonym lub wyróżnionym plakatem zgłoszonym do 

Konkursu; 
 

c. nie będzie wykorzystywał plakatu zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny sposób lub 

w innych celach promocyjnych lub reklamy; 
 

d. plakat zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście przez Uczestnika; 
 

e. plakat zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich; 

f. plakat zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek inny 

sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych treści. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. 

6. Prace nadesłane i wydrukowane na wystawę pokonkursową nie będą zwracane — zostaną 

włączone do kolekcji Organizatorów. 

http://www.75lat.polsl.pl/

