
REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW INSTYTUTU SZTUKI PWSZ W TARNOWIE

1. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Instytut Sztuki PWSZ w Tarnowie. 

2. Cel oraz hasło konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie projektu, będącego odpowiedzią na hasło: 

ZAKRĘĆ SIĘ WOKÓŁ SZTUKI!

Hasło ma inspirować do stworzenia pozytywnego, oryginalnego, atrakcyjnego pod względem 
estetycznym obrazu, odnoszącego się do charakteru studiów projektowo-artystycznych 
w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.

3. Zasady uczestnictwa 
Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów IS: I oraz II roku kierunków Grafiki 
i Wzornictwa. Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 3 projekty. Dopuszczalne jest złożenie 
pracy zespołowej (do trzech osób w grupie).

4. Wytyczne do projektu 
Tematycznie ma odnosić się do podanego hasła.
Projekt powinien zawierać: kolory Instytutu Sztuki (C: 7, M: 0, Y: 80, K: 13). Format B1

5. Forma projektu
Plik cyfrowy. Praca ma być wykonana w dowolnej, wybranej formie: np. plakatu, wykorzystującego 
różne wybrane lub łączone techniki (kolaż): ilustrację, malarstwo, rysunek, typografię, fotografię, 
grafikę wektorową, warsztatową, cyfrową.
Dozwoloną formą projektu  jest także obraz filmowy (trwający do trzech minut), projekt muralu, 
projekt instalacji w przestrzeni publicznej (praca powinna prezentować koncepcję, wizualizację takiej 
realizacji).

6. Sposób prezentacji i przygotowania projektu konkursowego
Projekt należy przygotować w formie cyfrowej: do karty zgłoszenia  należy dołączyć płytę CD, 
z zapisem projektu w postaci pliku CMYK, 120 dpi, B1, PDF (lub w postaci pliku filmowego).

7. Termin i adres nadsyłania prac konkursowych 
Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 19. marca 2014 r. (włącznie), 
do sekretariatu Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.

8. Komisja konkursowa
W skład komisji nie wchodzą osoby, które zadeklarowały się przeprowadzić warsztaty kierunkowe 
oraz zadanie w ramach prowadzonego przedmiotu. 
W skład komisji konkursowej wchodzą: 
dr Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. Wojciech Regulski

9. Ogłoszenie wyników konkursu 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28. marca 2014. 

10. Nagrody 
Nagrodą główną jest: nagroda rzeczowa o wartości  500,00 złotych.
Organizator konkursu przewiduje ponadto organizację wystawy lub prezentacji prac nagrodzonych i 
zgłoszonych do konkursu.  Formą gratyfikacji prac nagrodzonych oraz wyróżnionych w konkursie 
jest ich zamieszczenie na stronie internetowej PWSZ i na facebook'owym profilu IS.



11. Prawa autorskie 
Uczestnik konkursu oświadcza, że złożone przez niego projekty stanowią jego oryginalne dzieło i nie 
naruszają praw osób trzecich. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie jego  pracy w sieci 
oraz użycia ich w celach związanych z  promocją Instytutu Sztuki.

12. Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki PWSZ w Tarnowie.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez organizatora konkursu wyłącznie w celu 
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. 

13. Postanowienia końcowe
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej.
Płyty z zapisem prac nie będą odsyłane Uczestnikom konkursu. 
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs zostanie rozpatrzony, jeśli wpłynie co najmniej 10 projektów.
 


