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Regulamin konkursu na projekt strony internetowej  

dla Akademii Sztuki Pięknych w Katowicach 
 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (zwanym dalej 

„Konkursem”) na projekt strony internetowej dla Akademii Sztuki Pięknych w Katowicach. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zwane dalej 

„Organizatorem”.  

 

§2  

Cel konkursu i kryteria oceny projektów 

1. Celem konkursu jest opracowanie nowego projektu strony internetowej dla Akademii Sztuki 

Pięknych w Katowicach. 

2. Nowa strona powinna charakteryzować się nowoczesnością, funkcjonalnością, czytelnością. 

3. Wdrożeniem strony zajmuje się Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, przy współpracy ze 

zwycięzcą konkursu. 

 

§3 

Formuła konkursu 

Konkurs składa się z III etapów: 

I etap: zgłaszanie przez projektantów/ firmy projektowe portfolio, które zawiera min. 3 realizacje 

stron / serwisów www. 

II etap: wybór 3 projektantów /firm projektowych/, którzy zostaną poproszeni o wykonanie 

wstępnych koncepcji strony (etap odpłatny).  

Wstępna koncepcja strony obejmuje projekt:   

1)   Strona główna portalu Akademii  

2)   Prezentacja sposobów nawigacji po stronie www na przykładzie wybranych scenariuszy: 

- wyszukiwanie pracowni 

- wyszukiwanie pedagoga 

3)    Zakładka rekrutacja: prezentacja scenariusza wyszukiwania właściwego  

kierunku oraz toku studiów, wizualizacja przebiegu rekrutacji dla  wybranego kierunku 

4)   Strona pracowni  

5)   Profil pedagoga 

Wybrani w II etapie projektanci otrzymają szczegółowe opracowanie struktury informacji strony. 

III etap: rozstrzygnięcie konkursu/ wybór zwycięskiego projektu / prace nad wdrożeniem. 

 

§4 

Terminy konkursu 
Zgłaszanie portfolio do I etapu konkursu: 7 kwietnia  2015 r. 

Rozstrzygnięcie I etapu / wybór 3 projektantów / firm: 13 kwietnia 2015 r.  

Data przesyłania prac konkursowych: 13 maja 2015 r. 

Rozstrzygniecie II etapu, ogłoszenie wyników:  do 18 maja 2015 r. 

W uzasadnionych wypadkach Organizator może dokonać zmiany opisanych wyżej terminów,  

o czym niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu. 
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§5 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, etapowy, ogólnopolski.  

2. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów – osób fizycznych i osób prawnych zajmujących 

się projektowaniem graficznym.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  

4. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca  

w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.  

 

§6 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie PDF  

z realizacjami minimum 3 stron internetowych  wraz z linkami do tych stron,  do dnia  

7 kwietnia 2015 r. ,   

2. Zgłoszenie powinno być przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

aspkatowice@stgu.pl. Załącznik z portfolio powinien nosić nazwę projektanta / studia. W treści 

maila należy umieścić dane kontaktowe uczestnika konkursu tj. nazwa, telefon, adres oraz adres 

strony www (jeśli jest). 

 

§7 

Komisja Konkursowa  

Nadesłane na Konkurs prace ocenia Komisja Konkursowa w składzie:  

- dr Bogna Otto-Węgrzyn – projektantka, ASP w Katowicach, STGU 

- dr Justyna Kucharczyk – projektantka, ASP w Katowicach 

- Paweł Krzywda – projektant, ASP w Katowicach, studio Idee, STGU 

- Roman Kaczmarczyk –projektant, ASP w Katowicach, STGU 

- dr Zofia Oslislo-Piekarska –projektantka, ASP w Katowicach 

- dr Anna Pohl – projektantka, ASP w Katowicach 

- dr hab. Dawid Korzekwa – projektant, prezes STGU, ASP w Katowicach 

- Dominik Cymer – projektant, studio Cyber Kids on Real, STGU 

 

§8 

Nagrody 

Wynagrodzenie dla każdego uczestnika II etapu za wstępne projekty: 1500 zł brutto 

 Nagroda główna, obejmuje wynagrodzenie za zwycięski projekt, udział w jego wdrożeniu oraz 

przekazanie majątkowych praw autorskich do zwycięskiego projektu: 15 000 zł brutto. 

Kwoty brutto, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, stosowny podatek zostanie 

potrącony przez Organizatora przed wypłatą nagrody. 

 

§9 

Prawa autorskie 

1. Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do prac w drugim etapie konkursu. 

2. Autor /autorzy, w ramach nagrody głównej, przekazują autorskie prawa majątkowe do 

zwycięskiego projektu.  
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§10 

Postanowienia końcowe 

1. 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. 

2. 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. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, 

pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń 

lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników 

pozostających poza wpływem Organizatora. 

4. Organizator udostępnia w/w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem 

Internetu, na stronie www.stgu.pl. 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu umowy o dzieło z projektantem/firmą 

projektową lub po wystawieniu faktury. 

6. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie.  

7. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach 

promocyjnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów 

zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do 

przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych. 

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. 

10. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

decyzje Komisji Konkursowej oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

11. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

13. Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji  

o Konkursie jest sekretariat konkursu: aspkatowice@stgu.pl. 
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