
Regulamin Konkursu „Wolność w zamknięciu”

Organizator: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

I. Cel Konkursu:

Celem konkursu jest zebranie prac twórczych z kategorii: plakat/ ilustracja/ animacja lub film, które 
ukażą się na wystawie online prac studentów Wyższej Szkoły Europejskiej. Konkurs wpisany jest 
w cykl wydarzeń artystycznych i naukowych pod nazwą „Separator 2020”.

II. Formuła Konkursu:

• Konkurs ma charakter jednoetapowy.
• Konkurs skierowany jest do studentów Wyższej Szkoły Europejskiej.
• Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez indywidualnych uczestników.
• Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 3 prace zwycięzkie, po jednej z każdej kategorii, 

które otrzymają nagrodę główną oraz ukażą się na wystawie prac studentów WSE.
• Jeden uczestnik może zdobyć nagrodę główną w maksymalnie jednej kategorii.
• Zostaną przyznane także wyróżnienia, które ukażą się na wystawie prac studentów WSE. O ich 

liczbie zadecyduje jury. 

III. Zadanie konkursowe

• Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy twórczej w jednej z 3 kategorii:
1. plakat;
2. ilustracja;
3. animacja lub film.

• Praca konkursowa powinna przedstawiać własną interpretację hasła „Wolność w zamknięciu”. 
Hasło może być rozumiane i ukazane w dowolny sposób, może nawiązywać zarówno do za-
mknięcia fizycznego, jak i odzwierciedlać inne jego oblicza, wynikające z własnych obserwacji.

• Hasło konkursowe „Wolność w zamknięciu” nawiązuje do tematyki całej wystawy 
„Separator 2020”: „Społeczeństwo – projektant – akcja – reakcja”, do reagowania na otaczającą 
nas rzeczywistość za pomocą sztuk wizualnych.

IV.  Terminy konkursu

• Nadsyłanie prac: do 07 lipca 2020 roku, godz. 23:59.
• Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu: 10 lipca 2020 roku.



V. Zgłoszenie udziału w konkursie.

• Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pliku z projektem/ linkiem do projektu, na 
serwerze https://cloud.wse.krakow.pl, w folderze o nazwie zgodnej z kategorią konkursową:
1. Plakat – folder: „Wolność w zamknięciu – plakat”, 

link: https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/dJgabATbEKdtXfB
2. Ilustracja – folder: „Wolność w zamknięciu – ilustracja”,

link: https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/E6ewaDtBATzjkfx
3. Animacja lub film – folder: „Wolność w zamknięciu – animacja lub film”,

link: https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/HMFEimbAfwj44H6
• Wymagania techniczne projektów:

1. Plakat – B1; format zapisu pliku: .pdf;
2. Ilustracja – A3, format zapisu pliku: .pdf;
3. Animacja lub film – maksymalny czas trwania to 5 minut; format zapisu pliku: .mp4, .mov 

lub .avi.
• Plik z pracą konkursową powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem autora.

IV.  Nagrody

• W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne – każdy zwycięzca otrzyma bon o wartości 
250 zł, a zwycięzkie prace ukażą się na wystawie „Separator 2020”.

• Informacja o sponsorze nagród oraz miejscu do wykorzystania bonu pojawi się na Facebooku 
i domenie internetowej festiwalu, w dniu 26 czerwca 2020 roku. 

• Prace wyróżnione, o których zadecyduje jury, pojawią się na wystawie „Separator 2020”.
• Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach 

odbioru nagrody/ wyróżnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V.  Jury konkursowe

Jury konkursowe zostanie ogłoszone za pośrednictwem Facebooka oraz domeny internetowej festi-
walu, w dniu 24 czerwca 2020 roku.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

• spójność komunikatu z tematyką Konkursu;
• innowacyjność i pomysłowość;
• walory estetyczne projektu.

VII.  Prawa autorskie

• Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych w Konkursie. Jednocze-
śnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania kontekstu wykorzystania praw 
autorskich nadesłanych prac:

https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/dJgabATbEKdtXfB
https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/E6ewaDtBATzjkfx
https://cloud.wse.krakow.pl/index.php/s/HMFEimbAfwj44H6


 – musi on jednoznacznie wynikać z udziału w konkursie;
 – może mieć formę promocyjną poprzez informowanie o byciu laureatem w/ w konkursu.

VIII.  Postanowienia końcowe

• Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym 
uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez 
Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu 
nagrody.

• Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 
udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 
obowiązujące przepisy prawa.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, 
pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgło-
szeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników 
pozostających poza wpływem Organizatora.

• Organizator udostępnia w/ w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem In-
ternetu.

• Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów 

zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwa-
rzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych.

• Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.
• We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają de-

cyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie 
danych osobowych.

• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prztwarzanie danych 
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych, a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest 
niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności 
w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podać następujące dane osobowe: 
imię i nazwisko, a w celu otrzymania nagrody także dane kontaktowe i adres. Dane osobowe 
Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez czas niezbędny do przepro-
wadzenia konkursu oraz wydania nagród.

• Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

• Kontakt w sprawie konkursu: separator@wse.krakow.pl.
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