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REGULAMIN KONKURSU 
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 

„INSPIRACJE” 
 
 

§ 1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 
 

1. Konkurs ”INSPIRACJE” (dalej: „Konkurs”), organizowany jest z inicjatywy Fundacji 
Sztuki Współczesnej PALETA Marii Wollenberg-Kluza z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Kazimierza Kardasia „Orkana” nr 3 lok. 76, 02-784 Warszawa, wpisanej do Rejestru 
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000121894, NIP: 
95112056847, REGON: 015214382, (dalej: „Organizator”). Organizator jest 
fundatorem nagród w Konkursie. 

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”).  
3. Celem Konkursu jest stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców 

szerszej publiczności oraz zdobywania doświadczeń w prezentowaniu sztuki i 
docieraniu do jej odbiorców poprzez kontakt twórcy z krytykiem sztuki, menadżerem 
kultury oraz kolekcjonerem. Celem jest usamodzielnienie w działalności twórczej 
studentów i absolwentów oraz budowa dorobku artystycznego młodego adepta sztuki 
oraz promocja Organizatora.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

6. Regulamin Konkursu, aktualności oraz pliki do pobrania są dostępne na stronie 
internetowej: www.paleta.art.pl (dalej: „Strona Konkursu”). 

 
§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU  

1. Konkurs trwa od 29 marca 2021 roku do 20 czerwca 2021 roku i dzieli się na trzy etapy:  
1) Etap I - przyjmowanie zgłoszeń prac do Konkursu do 28 maja 2021 roku.   
2) Etap II - wybór prac finałowych przez Radę Programową Fundacji do 7 czerwca 

2021 roku  
3) Etap III - wybór prac zwycięskich przez Radę Programową Fundacji do 20 czerwca 

2021 roku oraz podanie terminów wystaw pokonkursowych.  
2. O wygranej laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany w Formularzu 
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Zgłoszeniowym. Lista prac finałowych zostanie ponadto ogłoszona do końca 20 
czerwca 2021 r. na Stronie Konkursu. 

 
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  
2. W Konkursie wziąć mogą osoby fizyczne, które w chwili złożenia Zgłoszenia 

Konkursowego są studentami od czwartego roku studiów wzwyż, na wyższych 
uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce oraz 
absolwenci uczelni, którzy ukończyli studia w okresie nie dłuższym niż dwa lata wstecz, 
licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2021), czyli 2019 i 2020 (dalej: 
„Uczestnik”). 

3. Uczestnicy Konkursu nie mogą mieć ukończonego trzydziestego roku życia. 
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby 
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  
1) Spełniać warunki, o których mowa w § 3 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu; 
2) Zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść;  
3) Przygotować „Zgłoszenie Konkursowe” tj. wykonać indywidualnie 1 (słownie: 

jedną) pracę plastyczną stworzoną przez Uczestnika. Praca może być wykonana w 
dowolnej technice (np.: malarstwo, pastel, grafika, techniki własne na płótnie, 
tekturze, desce, papierze oraz rzeźba) przy czym:  
a) żaden z boków obrazu zgłaszanego do Konkursu nie może być dłuższy niż 120 

cm i mniejszy niż 25 cm, 
b) rzeźba (lub jej makieta) nie może ważyć powyżej 25 kg i żaden z wymiarów 

nie może przekraczać 1 m.   
6. Przesłać Zgłoszenie Konkursowe na adres e-mail: konkurs@paleta.art.pl: wypełniony 

formularz zgłoszeniowy (przesłany w formacie PDF) oraz reprodukcje prac w 
formacie JPG (łącznie do 10 MB). W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić 
nazwisko i imię autora oraz numer odsyłający do pozycji reprodukcji w formularzu 
zgłoszeniowym (nazwisko_imię_01.jpg). Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
znajduje się na Stronie Konkursu w zakładce „aktualności". 

7. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę jako konkursową. Prace składające się z kilku 
niezależnych od siebie części będą traktowane jako jedno Zgłoszenie Konkursowe.   

8. Organizator poinformuje Uczestnika w drodze wiadomości zwrotnej wysłanej na adres 
e-mail o przyjęciu Zgłoszenia. Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie 
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rozpatrzone. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu trzech dni od wysłania Zgłoszenia 
przez Uczestnika, należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie, pod 
numerem: +48 662 297 423. 
 

9. Zgłoszenie Konkursowe należy przesłać w jednej wiadomości e-mail na adres 
Organizatora: konkurs@paleta.art.pl. 

10. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 
wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, obscenicznych, obrażających uczucia 
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo 
materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 
uprawnionych.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszeń Konkursowych, które nie 
spełniają warunków niniejszego Regulaminu.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 
Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 
danych osobowych lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub 
wręczenie nagrody. 

 
§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest organizacja wystawy indywidualnej w Galerii Wieża 
w Warszawie oraz wydanie folderu dla tej wystawy. Organizator zapewnia również 
wysłanie zaproszeń oraz poczęstunek. 

2. Uczestnicy, którzy zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub otrzymają wyróżnienia 
otrzymają propozycję uczestnictwa w wystawie zbiorowej w Galerii Wieża w 
Warszawie oraz wydanie folderu dla tej wystawy. Organizator zapewnia również 
wysłanie zaproszeń oraz poczęstunek.   

3. Ponadto, Organizator uprawniony jest to przekazania dodatkowych nagród, 
niewymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 

 
§ 5. RADA PROGRAMOWA ORAZ KOORDYNATOR KONKURSU 

 
1. Organizator powoła Radę Programową Konkursu.  
2. Rada Programowa Konkursu obraduje na posiedzeniach niejawnych.  
3. Decyzja Rady Programowej nie podlega zaskarżeniu. 
4. Rada Programowa Konkursu dokonuje oceny dopuszczonych Zgłoszeń Konkursowych 

biorąc pod uwagę między innymi, lecz niewyłącznie, ich jakość, oryginalność, 
kreatywność, technikę wykonania. 
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5. Koordynatorem ze strony Organizatora Konkursu jest: 
Pani Magdalena Borychowska 
+48 662 297 423 
m.borychowska@paleta.art.pl 
 
 

6. Rada Programowa będzie oceniać tylko prace spełniające wymienione w Regulaminie 
kryteria. 

7. Wszystkie publikowane prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.  
 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, iż:  
1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia 

Konkursowego;  

2) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo 
licencji na: publiczne udostępnianie Zgłoszenia Konkursowego oraz zdjęć 
Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora (z prawem do sublicencji)  w celu 
realizacji i promocji Konkursu w folderach promocyjnych Organizatora, jak 
również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia, w tym w 
szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, sieci Internet, wielokrotne 
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii Zgłoszenia Konkursowego każdą techniką, 
w tym wystawy fotograficznej prezentujących Zgłoszenia Konkursowe nagrodzone 
w Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w 
jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, na przygotowywanie na wewnętrzne 
potrzeby Organizatora, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową. 

3) wyraża nieodpłatną zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w celu 
umieszczenia zdjęcia w folderach promocyjnych Organizatora oraz na Stronie 
Konkursu oraz prasie relacjonujących przebieg oraz wyniki Konkursu.  

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w 
niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym 
osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną 
i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym 
faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa 
powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 

 
 

§ 7. DANE OSOBOWE 
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest 
Organizator.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane:  
1) w celu realizacji Konkursu podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust 1 litera b RODO);  
2) w celu ochrony uzasadnionych interesów- podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora 
(art. 6 ust 1 litera f RODO);  
3) w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych – w związku z niezbędnością ich 
przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO).  

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej.  
4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa.  

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez 
podania danych nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.  

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami administratora.  

7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania:  
1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane 
osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: 
celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym 
dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania 
danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora (art. 15 RODO);  
2) kopii danych osobowych, których nam dostarczył i przekazania jej Uczestnikowi lub 
innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu 
komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub 
w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);  
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 
RODO);  
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO);  
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);  
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją (art. 21 
ust. 1 RODO);  

8. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania 
danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: 
konkurs@paleta.art.pl. 
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9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).  

 
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez Organizatora, z 
tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników. 

2. Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w ramach Konkursu nie przysługuje prawo do 
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody są wolne od podatku 
dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych ze względu na to, że wartość nagród nie przekracza 
kwoty 2.000,00 zł. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
polskiego prawa. 

 
 


