
Regulamin konkursu na projekt plakatu 
5. Suwalskich Teatr-Akcji 2010 – na wschód

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  konkursie  na  projekt 

plakatu 5. Suwalskich Teatr-Akcji 2010 – na wschód, zwanym dalej Konkursem.
2. Przedmiotem Konkursu jest  opracowanie  projektu  plakatu  festiwalu  5.  Suwalskie  Teatr-Akcje 

2010 – na wschód. 
3. Ramy czasowe Konkursu:

a) termin składania prac konkursowych upływa 15 maja 2010 roku,
b) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2010 roku.

4. Organizatorem  Konkursu  jest  Stowarzyszenie  Aktywności  Społeczno-Artystycznej  „Nie  Po 
Drodze”, zwane dalej Organizatorem. 

§ 2 Zasady Konkursu
1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

a) oddziaływać jako oryginalny znak,
b) zawierać  nazwę  festiwalu:  5.  Suwalskie  Teatr-Akcje  2010  –  na  wschód  oraz  jej 

rosyjskie tłumaczenie: Тзатр-Акце на восток,  
c) ilustrować charakter i ideę wydarzenia. 

2. Pracę  Konkursową  należy  wykonać  w  dowolnej  technice  i  złożyć  wyłącznie  w  wersji 
elektronicznej.  Powinien  być  to  plik  z  rozszerzeniem  .jpg,  o  proporcjach  formatu  A2  i 
maksymalnym rozmiarze 1 MB. 

3. Pracę Konkursową należy wysłać na adres mailowy martagrzymkowska@niepodrodze.org, w 
temacie wpisując „Konkurs na projekt plakatu Teatr-Akcji 2010”. W treści maila należy umieścić 
swoje  dane  (imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  nr  telefonu)  oraz  oświadczenie  -  informację,  że 
przesłany projekt plakatu jest własnym, autorskim pomysłem, został osobiście wykonany, nie był 
dotąd publikowany, a jego autor zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę 
na użycie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu. 

4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych.
5. Zgłoszenie  Pracy  Konkursowej  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  udział  w 

Konkursie  na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.  Przystąpienie  do Konkursu i 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Zwycięzca  Konkursu,  w  drodze  odrębnej  Umowy,  zobowiązany  jest  przygotować  na 
podstawie  Pracy  Konkursowej  gotowy  do  druku/umieszczenia  projekt  plakatu,  afisza,  ulotki, 
programu,  baneru  wielkoformatowego  i  baneru  internetowego  festiwalu  we  wskazanych 
wymiarach w terminie do 20 czerwca oraz udzielić Organizatorowi wyłącznej  licencji  na czas 
nieoznaczony,  do  korzystania  z  Pracy  Konkursowej  oraz  projektów  opracowanych  na  jej 
podstawie wraz z prawem do korzystania z nich na wszystkich możliwych polach eksploatacji.

7. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, 
oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów 
prawa.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocena  złożonych  Prac  Konkursowych  i  wyłonienie  zwycięzcy  Konkursu  odbędzie  się  w 

drodze  głosowania  członków  Stowarzyszenia  –  realizatorów  Teatr-Akcji  (uczestniczący  w 
konkursie członek Stowarzyszenia traci prawo głosu).

2. W przypadku równej najwyższej ilości głosów na dwie lub więcej prac, głos decydujący ma 
koordynator artystyczny wydarzenia – Krzysztof Dziemian.

3. Wyniki są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
4. Rozstrzygniecie  i  ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  na  stronie  internetowej 

www.niepodrodze.org nie później niż do dnia 31 maja 2010 roku.
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5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o jego rozstrzygnięciu telefonicznie i za pomocą 
poczty elektronicznej.

6. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
   - oddanie charakteru i idei 5. Suwalskich Teatr-Akcji 2010 – na wschód,

- walory estetyczne,
  - oryginalność.

§ 4 Nagroda
1. Zwycięzca  Konkursu  podpisze  umowę  na  wykonanie  gotowego  do  druku/umieszczenia 

projektu plakatu, afisza, ulotki, programu, baneru wielkoformatowego i baneru internetowego na 
kwotę 1200 PLN brutto.

§ 5 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  warunki  i  zasady 

prowadzenia Konkursu.
2. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  Konkursu  bez  przyznawania 

Nagrody.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niekompletne,  uszkodzone  lub  opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  Uczestnika  niewłaściwych  lub 

nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu.
6. Organizator  zapewnia,  iż  informacje  o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie  będą 

podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny 
sposób przez Organizatora.

7. Biorąc udział  w Konkursie Uczestnik potwierdza,  że wyraża zgodę na udział  w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

8. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  odpowiednie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
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