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ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje o Konkursie 

1. Informacje o Zamawiającym 
1.1. Zamawiającym - Organizatorem Konkursu jest: 
Drukarnia cyfrowa „Digital 1” 81-717 Sopot, ul. Haffnera 6, „Krzywy Domek”, w osobie 
właściciela: Rafał Wojciechowski, MAIL: rafal@digita1.pl 
Adres www: http://digital1.pl 
1.2. Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest:  -Bartosz Zabiega (Koło naukowe BUA)  
konkurs.digital1@gmail.com 
1.3. Siedziba biura Konkursu: 
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BUA WA PG 
ul. Narutowicza 11/12 , 80-952 Gdaosk pokój 461 
 
2. Przedmiot i cel Konkursu 
2.1. Przedmiotem Konkursu jest projekt plakatu reklamującego usługi oferowane przez 
drukarnię cyfrową Digital1. Plakat ma byd skierowany w szczególności do studentów uczelni 
wyższych. 
2.2. Celem Konkursu jest: 

a) przeprowadzenie możliwie szerokiego porównania twórczych pomysłów 
projektowych, dotyczących przedmiotu Konkursu 

b) wybór najlepszej, pod względem: twórczym, estetycznym, warsztatowym koncepcji 
plakatu reklamowego, który będzie używany do celów marketingowych 

 
3. Forma Konkursu 
3.1. Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy, otwarty. 
 
4. Terminy Konkursu 
4.1. 23.03.2015 – Ogłoszenie Konkursu 
4.2. 06.04.2015 – Termin udzielania odpowiedzi na pytania 
4.3. 17.04.2015 – Termin nadsyłania prac konkursowych 
4.4. 27.04.2015 – Ogłoszenie wyników 
 
4.12. Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą elektroniczną. Wystawa, prezentacje 
wyróżnionych projektów odbędą się na stronach internetowych organizatora oraz 
zamawiającego. 
4.13. Zamawiający Konkursu, może dokonad zmiany terminów, o czym niezwłocznie 
poinformuje Uczestników Konkursu. 
 
5. Nagrody 
5.1. Rodzaj i wysokośd nagród: 
I NAGRODA – kupon na 10 sztuk wydruków plansz w formacie B1 
II NAGRODA – kupon na 6 sztuk wydruków plansz w formacie B1 
III NAGRODA – kupon na 3 sztuki wydruków plansz w formacie B1 
 
5.2. Sąd Konkursowy zachowuje sobie prawo do przyznania wyróżnieo honorowych. 
Ewentualne wyróżnienia honorowe będą nagrodami niepieniężnymi. 
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5.3. Dostarczenie nagród nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu. 
5.4. Nagrody mogą byd realizowane wyłącznie w drukarni „Digital1” Sopot, ul. Haffnera 6, 
„Krzywy domek”. 
5.5. Nagroda ma postad kuponu, wielorazowego użytku, o nieograniczonym terminie 
realizacji. 
5.6. Nagroda obejmuje wyłącznie wydruk, bez podklejania. 
 
6. Sąd Konkursowy 
6.1. Dla oceny prac konkursowych, wyboru najlepszych z nich, powołany został Sąd 
Konkursowy w następującym składzie: 

a) dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski 

b) dr hab. sztuki Janusz Osicki 

c) dr inż. arch. Marek Gawdzik 

 
6.2. Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest Bartosz Zabiega(Koło naukowe BUA) email: 
konkurs.digital1@gmail.com  
6.3 Skład Sądu Konkursowego może ulec zmianie o czym Zamawiający Konkursu poinformuje 
Uczestników pocztą elektroniczną i umieści informację na stronach internetowych: 
http://pg.gda.pl/info/bua/ 
 
7. Związanie regulaminem 
7.1. Zamawiający oświadcza, że jest związany Regulaminem Konkursu i ewentualnymi jego 
modyfikacjami na czas trwania Konkursu. 
7.2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki postępowania Uczestnika Konkursu 
niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu. 
 

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu Konkursu 
 
8. Opis przedmiotu Konkursu 
Oferta firmy charakteryzuje się świadczeniem usług bardzo wysokiej jakości druku 
cyfrowego. Tym co wyróżnia ją na tle innych jest podejście do studentów, którzy mogą liczyd 
na nieporównywalnie niższe ceny.  
 
-Plakat ma byd nakierowany przede wszystkim na studentów i zachęcad do korzystania z 
usług drukarni cyfrowej „Digital1”.  
-Musi odwoływad się do specyfiki studenckiej oferty ale nie w sposób dosłowny, bez 
umieszczania cennika.  
-Musi zawierad wszystkie podstawowe elementy plakatu umożliwiające odczytanie 
kompletnej informacji dotyczącej drukarni (patrz też, załączniki w rdz.IV pkt 10.5.).  
 
 
 
 
 

mailto:konkurs.digital1@gmail.com


 
 
ROZDZIAŁ III. Wymagania jakie muszą spełniad Uczestnicy Konkursu 
 
9. Uczestnicy Konkursu 
9.1. Uczestnikami konkursu mogą byd wyłącznie studenci uczelni wyższych mających siedzibę 
na terenie Gdaoska, Sopotu i Gdyni. 
9.2. Uczestnik Konkursu może złożyd więcej niż jedną pracę konkursową. 
9.3. W celu potwierdzenia możliwości uczestniczenia w konkursie uczestnik konkursu do 
dostarczanej pracy musi dołączyd skan legitymacji studenckiej. 
9.4. Do zgłoszenia uczestnik musi dołączyd wydrukowane i podpisane oświadczenie - zał. A. 
9.5. Uczestnik musi posiadad bezsprzeczne prawa autorskie do nadesłanej pracy. 
9.6. W razie wystąpienia wątpliwości w kwestii praw autorskich zaleca się rezygnację z 
nadsyłania pracy. 
 
ROZDZIAŁ IV. Sposób opracowania i składania prac konkursowych 
 
10. Zakres rzeczowy i forma opracowania pracy konkursowej oraz sposób prezentacji pracy 
konkursowej 
10.1. Przez  pojęcie pracy konkursowej rozumie się wydrukowany plakat na formacie max B2, 
wraz z dołączonymi dwiema wersjami elektronicznymi zapisanymi na jednej płycie CD (pkt. 
10.2 i 10.3).  
10.2 Akceptowane formaty zapisu: PDF, JPG, TIFF, w rozdzielczości 300dpi. 
10.3 Do każdej pracy należy dołączyd również wersję zapisaną w formacie PNG w 

rozdzielczości 72dpi. 
10.4 Maksymalnej wielkości pliku nie określa się. 
10.5 Załączniki w postaci loga firmy oraz kompletu danych są dostępne w poniższym 

regulaminie oraz do pobrania w załączniku na stronie internetowej SKN BUA  
http://pg.gda.pl/info/bua/ w zakładce konkursy. 

10.6 Organizatorzy oraz zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe pliki 
multimedialne. Informacje o ewentualnych problemach technicznych będą rozsyłane 
niezwłocznie po otrzymaniu paczki z pracą konkursową ale wyłącznie do  15.04.2015. 

 
ROZDZIAŁ V. Procedura Konkursu 
 
11. Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami Konkursu 
11.1. Wszelką korespondencję, związaną z niniejszym Konkursem, należy kierowad na adres 
mailowy Sekretarza Organizacyjnego Konkursu: konkurs.digital1@gmail.com z dopiskiem 
„KONKURS DIGITAL1”. 
11.2. Informacji o Konkursie udziela Sekretarz Organizacyjny Konkursu. 
11.3. Uczestnicy Konkursu mogą się zwracad o wyjaśnienie postanowieo niniejszego 
Regulaminu do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Konkursu, w 
terminach określonych w punkcie 4. Rozdziału I. niniejszego Regulaminu. Na pytania 
otrzymane po wyznaczonym terminie odpowiedzi nie zostaną udzielone. Decyduje termin 
wpływu korespondencji. 
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11.4. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane wszystkim Uczestnikom Konkursu - bez 
ujawniania źródła pytania – drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez Uczestników 
do korespondencji. 
11.5. Wyjaśnienia udzielone w drodze odpowiedzi na zapytania Uczestników Konkursu oraz 
ewentualne zmiany dokonane w tym trybie w Regulaminie Konkursu są wiążące dla 
wszystkich Uczestników Konkursu. 
11.6. Wszelkie informacje o Konkursie, a w szczególności: 

 zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach Konkursu, 

 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

 zmiany treści niniejszego Regulamin  
będą rozsyłane zainteresowanym drogą mailową oraz umieszczane na stronie internetowej 
http://pg.gda.pl/info/bua/. 
 
12. Sposób pakowania i oznaczenia pracy 
12.1. Dostarczona praca musi byd opakowana w sposób szczelny bez jakichkolwiek 
zewnętrznych znaków rozpoznawczych oprócz 6-cyfrowej, losowo dobranej przez autora, 
liczby rozpoznawczej. 
12.2.  Opakowanie musi zawierad: wydrukowaną, niezagiętą, pracę konkursową, płytę CD 
zabezpieczoną w kopercie oraz osobną szczelnie zaklejoną kopertę zawierającą 
wydrukowane i wypełnione oświadczenie (zał. A) i kserokopię dowodu osobistego. 
12.3.  Koperta z oświadczeniem i kserokopią dowodu osobistego musi byd opisana wyłącznie 
6-cyfrową liczbą rozpoznawczą. 
12.4. Płyta CD oraz pliki graficzne, na niej nagrane, zawierające pracę muszą byd nazwane 
wyłącznie wspomnianą 6-cyfrową liczbą rozpoznawczą. 
 
13. Termin nadsyłania prac konkursowych 
13.1. Praca konkursowa powinna byd dostarczona osobiście do siedziby SKN BUA WA PG 
ul. Narutowicza 11/12 , 80-952 Gdaosk pokój 461. 
13.2. W razie jakichkolwiek problemów z dostarczeniem pracy należy kontaktowad się 
telefonicznie z Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu pod numerem tel.: 
+48 602 762 478. 
13.3. Termin składania prac konkursowych mija w terminach określonych dla poszczególnych 
etapów w pkt 4 Regulaminu.  
13.4. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona doręczona przed upływem 
wskazanej daty. 
13.5. Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej otrzymuje uczestnik na adres email podany 
w oświadczeniu- zał. A. 
13.6. Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej jest jedynym dokumentem uprawniającym 
Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody lub wyróżnienia, oraz odbioru prac. 
13.7. Prace konkursowe dostarczone po terminie zostaną zniszczone i nie będą 
rozpatrywane. 
 
14. Przekazanie prac konkursowych 
14.1. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz 
Organizacyjny Konkursu, sporządza protokół określający liczbę nadesłanych prac 
konkursowych, zawartośd oraz zgodnośd liczb rozpoznawczych. Z czynności tej sporządzony 
zostanie protokół. 



14.2. Sekretarz Organizacyjny Konkursu, sporządza listę prac konkursowych i nadaje każdej z 
prac nowy numer szyfrowy zamiast liczby rozpoznawczej, którą Uczestnicy Konkursu 
oznaczyli swoje prace. Nowy numer szyfrowy będzie obowiązujący dla danej pracy przez cały 
czas trwania prac Sądu Konkursowego - aż do momentu rozstrzygnięcia. Z czynności tej 
zostanie sporządzony protokół, który zostanie zdeponowany do czasu ogłoszenia wyników 
Konkursu. 
 
15. Kryteria oceny prac konkursowych 
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) walory estetyczne 
b) kompozycja 
c) czytelnośd 
d) warsztat graficzny 
e) zawartośd merytoryczna 

Wymienione powyżej kryteria będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie o 
rozpiętości 0 – 100 punktów. 
 
 
16. Tryb oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu 
16.1. Rozstrzygnięcie Konkursu musi byd zatwierdzone przez Zamawiającego. 
16.2. Jeżeli żadna z prac konkursowych nie spełni warunków Konkursu, Konkurs pozostaje 
bez rozstrzygnięcia. 
17. Ogłoszenie wyników Konkursu 
17.1. Po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyników Konkursu, Sąd 
Konkursowy ogłosi jego wyniki i dokona identyfikacji nagrodzonych prac konkursowych, 
przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom Konkursu, zgodnie z nadaną numeracją. 
17.2. Sąd Konkursowy dokona ogłoszenia wyników zgodnie z pkt 4 Regulaminu za 
pośrednictwem maili podanych przez uczestników oraz strony internetowej 
http://pg.gda.pl/info/bua/. 
17.3. Po rozstrzygnięciu Konkursu wybrane lub wszystkie prace konkursowe zostaną 
zaprezentowane na stronach internetowych drukarni Digital1 oraz SKN WAPG BUA. 
17.4. Prace konkursowe, którym przyznano nagrody i wyróżnienia, stają się własnością 
Zamawiającego na zasadach określonych w Rozdziale VI. 
 
18. Unieważnienie Konkursu 
18.1. Zamawiający unieważnia Konkurs, jeżeli nie została złożona żadna praca konkursowa  
lub konkurs nie został rozstrzygnięty. 
 
ROZDZIAŁ VI. Inne informacje o Konkursie 
 
19. Zobowiązania Uczestników Konkursu, autorów prac nagrodzonych i Zamawiającego, w 
tym pola eksploatacji prac konkursowych 
19.1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszad praw autorskich 
Uczestników Konkursu. 
19.2. Zamawiający ma prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych, na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwośd 
ich reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, 
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prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej 
techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich), co Uczestnicy akceptują 
przystępując do Konkursu. Ustalenia te nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów 
prac. 
19.3. Z chwilą przekazania nagród: 

a) Następuje nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do zastosowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na 
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

b) Zamawiający ma prawo korzystad z nagrodzonych prac konkursowych w każdy 
sposób służący szeroko pojętej promocji przedsięwzięcia. 

19.4. Autorzy wszystkich prac nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie zachowują 
nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących 
przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego w celach dokumentacyjnych, 
archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych. 
19.5. Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 19.4. nastąpi z chwilą 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych opracowao, będących przedmiotem 
umowy. Projektantowi zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do 
korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych 
Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i 
promocyjnych. 
19.6. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego ujawnienia autora pracy/autorów 
pracy w przypadku wykorzystania jej w celach promocyjnych lub reklamowych, chyba że 
autor złoży oświadczenie na piśmie o nieujawnianiu jego danych osobowych. 
 
 
 


