
  REGULAMIN KONKURSU „Elproma”  

 
§ 1.  

WARUNKI OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu Elproma (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady 
uczestniczenia w Konkursie „Elproma” (dalej zwanym „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (WSA) z siedzibą przy ulicy 
Siennickiej 6A, 04-005 Warszawa, NIP: 7010160418 oraz Elproma Elektronika SP. Z.O.O. z siedzibą przy 
ulicy Szymanowskiego 13, 05-092 Łomianki, NIP: 5260208680 („Organizator”). 

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu będzie odpowiedzialna Komisja. 
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w 

Warszawie przy ul. Siennickiej 6A, oraz na stronie www.wsa.art.pl na której niniejszy Regulamin będzie 
umieszczony w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w 
normalnym toku czynności.  

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika 
do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do 
zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie. 

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz skierowany jest do studentów 
Wyższej Szkoły Artystycznej i słuchaczy Niepublicznego Studium Plastycznego przy Wyższej Szkole 
Artystycznej w Warszawie. Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe na adres: 
warsawschoolofarts@gmail.com.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
8. Każdy z uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych 

zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”. (Dz.U. z 1997r. Nr 
133 poz. 883 ze zm.). 

9. Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do dokonania 
poprawek. 

10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U. 
2009 nr 201 poz. 1540 zm.)  

 § 2. 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od dnia 24 lutego 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku.  
Konkurs składa się z trzech etapów opisanych § 4.  Pierwszy etap trwa od 24 lutego do 14 marca. Drugi 
etap od 15 marca do 30 kwietnia br. Trzeci etap konkursu od 1 maja do 6 czerwca br. 

§ 3. 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 
ukończyły osiemnasty rok życia, są aktywnymi studentami Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie lub 
słuchaczami Niepublicznego Studium Plastycznego (NSP) przy Wyższej Szkole Artystycznej i posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie 
Konkursu.   
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§ 4. 
ZASADY KONKURSU I CEL 

1. Celem konkursu jest stworzenie pracy, cyklu prac o tematyce związanej z obszarem działalności firmy 
Elproma, które będą zdobiły siedzibę główną firmy.  

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu minimum trzech prac plastycznych w dowolnej technice 
(minimalny format to 100x700), które będą tworzyć cykl, lub jednej wielkoformatowej pracy (dalej „Praca 
Konkursowa”).  

3. Konkurs jest trzyetapowy.   
Pierwszy etap to zgłoszenie szkiców, koncepcji artystycznej, opisu koncepcji, projektów, inspiracji i/lub 
referencji.  
Pierwszy etap konkursu kończy się 14 marca o godz. 23:59 i do tego dnia uczestnicy zobowiązani są 
przesłać Prace Konkursowe, wraz z Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Regulaminu - dane zawarte w formularzu są niezbędne do późniejszej komunikacji i konsultacji w ramach 
poszczególnych etapów Konkursu. Prace Konkursowe wraz z formularzem należy przesłać na adres 
warsawschoolofarts@gmail.com 

4. Wysyłając Pracę Konkursową o której mowa w §4 pkt. 2 i Formularz zgłoszeniowy osoba wskazana w §3 
pkt 1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).  Spełnienie tych dwóch warunków stanowi akceptację 
niniejszego Regulaminu. 

5. Komisja Konkursowa („Komisja”) złożona przedstawicieli WSA i przedstawicieli firmy Elproma najpóźniej 
do 21 marca br. informować będzie Uczestników o przejściu do etapu drugiego konkursu. W składanych 
Pracach Konkursowych pod uwagę będą brane takie walory jak jakość, estetyka, pomysłowość, 
adekwatność do tematyki konkursu. W przypadku zgłoszenia się bardzo dużej liczby Uczestników 
zastrzegamy sobie prawo powiadomienia tylko Uczestników, którzy przeszli do kolejnego etapu. 

6. Uczestnicy będą oceniani w sposób punktacyjny w skali ocen od 1do 10, przy czym 10 jest najwyższą 
oceną. 

7. Drugi etap konkursu polega na realizacji koncepcji o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, trwa 
do 30 kwietnia br. do godz. 23:59.  Zastrzega się, że Komisja na każdym z etapów Konkursu może nie 
przyjąć Prac Konkursowych budzących wątpliwości co do jakości i zasad Konkursu określonych w 
niniejszym regulaminie.  

8. Etap drugi Konkursu ma na celu weryfikację prac, stanowi swoisty półmetek i będzie rodzajem 
koniecznych konsultacji, na etapie których Komisja sprawdza postęp prac i dopuszcza do trzeciego i 
ostatniego etapu.  Komisja najpóźniej do dnia 7 maja br. informować będzie uczestników o przystąpieniu 
do etapu trzeciego. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikiem terminu i 
środka komunikacji (osobiście lub on-line). 

9. Etap trzeci kończy się 6 czerwca o godz. 23:59 i do tego dnia przyjmujemy Prace Konkursowe Uczestników, 
którzy przeszli przez wcześniejsze dwa etapy, o których mowa powyżej. 

10. Uczestnicy Konkursu będą informowani mailowo o przystąpieniu do każdego z kolejnych etapów.   
11. Prace Konkursowe do kolejnych etapów Konkursu mogą spływać wcześniej.   
12. Czas nadesłania Pracy Konkursowej na każdym etapie Konkursu jest rejestrowany na podstawie godziny 

otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.  
13. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa w tym prawa 

autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 
powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli 
religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie 
zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję.  

14. Wysyłając zdjęcie Pracy Konkursowej, Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i 
przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie 
osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości 
Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób 
trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zdjęć i wideo utrwalony może być na nim 
wizerunek wyłącznie Uczestnika dokonującego zgłoszenia. Zgłoszenia, naruszające prawa osób trzecich, w 
szczególności prawa autorskie, nie będą uwzględnione.  
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15. Komisję Konkursową („Komisją”) ma za zadanie zapewnić prawidłowa organizację i przebiegu Konkursu, 
a w szczególności jej celem jest dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania 
wyboru zwycięzców. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Komisja wyłoni 5 osób, 
które spełnią wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz które w prawidłowy sposób 
dokonały Zgłoszenia i najlepiej w ocenie Komisji zrealizowała Zadanie Konkursowe, przyznając dla autorów 
najlepszej prac w ocenie Komisji Nagrodę. Ocenie podlegać będzie kunszt artystyczny, kreatywność, jakość 
i najlepsze odzwierciedlenie tematyki Konkursu.  
Komisja wyłoni laureatów konkursu i ogłosi wyniki do dnia 20 czerwca br. 

16. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma drogą mailową, telefoniczną jak również informacja zostanie 
opublikowana na social mediach WSA.   

17. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę 
w trakcie trwania całego Konkursu.  

18. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane i zaakceptowane przez Komisję na każdym z 
etapów konkursu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, spełniające warunki Regulaminu.  

 
§ 5. 

NAGRODY 

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody 
1.1. Pierwsze miejsce – stypendium dwunastomiesięczne – dla studenta WSA o łącznej wartości 

10.080,00 zł (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych) na studiach stacjonarnych, lub 9.720,00 zł 
(dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) na studiach niestacjonarnych (NST), dla studenta 
korzystającego z Indywidualnej Oferty Nauki (ION) w trybie stacjonarnym 8.916,00 zł (osiem tysięcy 
dziewięćset szesnaście złotych), lub 8.652,00 zł (osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote) na NST, 
dla słuchacz NSP 6.840,00 zł (sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) w trybie dziennym, lub 
6.480,00 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) będących w trybie zaocznym. 

1.2. Drugie miejsce - stypendium dziewięciomiesięczne – dla studenta WSA o łącznej wartości 7.560,00 
zł (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) na studiach stacjonarnych, lub 7.290,00  zł (siedem 
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) na studiach niestacjonarnych (NST), dla studenta 
korzystającego z Indywidualnej Oferty Nauki (ION) w trybie stacjonarnym 6.687,00 zł (sześć tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt siedem złotych), lub 6.489,00 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć 
złotych) na NST, dla słuchacz NSP 5.130,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści złotych)  w trybie dziennym, 
lub 4.860,00 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) będących w trybie zaocznym. 

1.3. Trzecie miejsce - stypendium sześciomiesięczne -  dla studenta WSA o łącznej wartości 5.040,00 zł 
(pięć tysięcy czterdzieści złotych) na studiach stacjonarnych, lub 4.860,00 zł (cztery tysiące osiemset 
sześćdziesiąt złotych) na studiach niestacjonarnych (NST), dla studenta korzystającego z 
Indywidualnej Oferty Nauki (ION) w trybie stacjonarnym 4.458,00 zł (cztery tysiące czterysta 
pięćdziesiąt osiem złotych), lub 4.326,00 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) na NST, 
dla słuchacz NSP 3.420,00 zł (trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych) w trybie dziennym, lub 
3.240,00 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych) będących w trybie zaocznym. 

1.4. Czwarte miejsce - iPad Air o wartości netto 2.358,00 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych)   
1.5. Piąte miejsce - iPad Air o wartości netto 2.358,00 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych)   

2. Nagrodzonym zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na 
ekwiwalent pieniężny. 

3. Spółka Elproma, jako fundator nagród i współorganizator konkursu, opłaci podatek od ww. nagród. 
4. Nagroda zostanie przekazana do WSA w poczet przyszłych płatności na rzecz Uczestnika, Laureata 

Nagrody. 

§ 6. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Wyższa Szkoła 
Artystyczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Siennickiej 6A, 04-005 Warszawa.  



2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej 
należy kontaktować się z administracją Wyższej Szkoły Artystycznej pod adresem mailowym 
wsa@wsa.art.pl  

3. Organizator Konkursu – Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Siennickiej 6A,          
04-005 Warszawa, NIP: 7010160418 - jest podmiotem przetwarzającym dane.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w 
Konkursie oraz przekazania Nagrody w celach związanych z realizacją Konkursu, na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania.  

5. Dane będą przetwarzane przez Organizatora Konkurs tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji 
usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki 
Nagrody.  

6. Administrator (Wyższa Szkołą Artystyczna) może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, 
świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi 
prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. 
usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z 
Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.  

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy 
lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez 
Uczestnika.  

8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:  
8.1. przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w 

Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;  

8.2. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji 
dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do 
czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.  

9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia 
roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, 
zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do 
upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się  
z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.  

11. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała 
wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją 
Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z 
upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu 
(w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).  

12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
13. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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§ 7. 
PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE 

1. Uczestnik udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych 
Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy przesłanej do Konkursu, o którym mowa w §4. 
Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z pracy na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:  
1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy pracy, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których praca utrwalono - wprowadzania do 

obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  
1.3. w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w ppkt 1.2 powyżej – publicznego 

wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac przez Uczestników Konkursu, które 
zostały nagrodzone w Konkursie dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na 
potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację 
przesłanych prac nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych 
oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w 
tym skrótów i korzystania z tak zmienionych prac w zakresie wskazanym powyżej.  

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej pracy.  
4. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 1-3 powyżej jego 

wizerunku utrwalonego w pracy. 

§ 8 . 
ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

W przypadku, gdy laureatem nagrody zostanie słuchacz drugiego roku NSP lub student trzeciego roku 
studiów w WSA - nagroda stanowić będzie Bon Edukacyjny do wykorzystania w ramach warsztatów 
artystycznych, wsparcia zawodowego etc. w WSA.  Bon stanowić będzie różnicę pomiędzy czesnym a 
przyznaną nagrodą. 

 


