Regulamin
Ogólnopolski Konkurs na Plakat
konkurs@my-horyzont.pl, http://www.my-horyzont.pl/
Termin składania prac: 15.11.2018
Miejsce: Drukarnia My Horyzont, ul. Wandy 16B, 40-322 Katowice.
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT “100 LAT PLAKATU W POLSCE”
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Plakat – dalej zwanego Konkursem, jest
Drukarnia My Horyzont z siedzibą przy ul. Wandy 16B, 40-322 Katowice.
Współorganizatorami są: Hewlett-Packard, Digiprint oraz Zing.
W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości – z tej okazji
wspólnie z HP oraz Digiprint organizujemy konkurs promujący sztukę plakatu! Pokaż
nam, jak na przestrzeni 100 lat zmieniało się w Polsce projektowanie plakatu i jak
Ciebie inspiruje jego historia. My gwarantujemy cyfrowy wydruk wg. Twojego projektu
w najwyższej jakości – Ty sam zadecydujesz na jakim papierze wyprodukujemy plakat.
KONKURS
1. Konkurs ma formę otwartą i jest organizowany z okazji przypadających w 2018 roku
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie
internetowej: http://www.my-horyzont.pl/ , za pośrednictwem serwisu Facebook w
ramach strony MyHoryzont https://www.facebook.com/drukindigo/ („Fanpage”).
3. Organizator jednocześnie informuje, iż:
a) serwis Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności przez każdego
uczestnika;
b) promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani
przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana;
c) dane udostępniane Organizatorowi na potrzeby Konkursu nie są w żaden sposób
gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane przez serwis Facebook, ani żadną
aplikację bądź serwis społecznościowy z nim powiązany.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Jest to konkurs tematyczny o charakterze otwartym. Organizator nie wprowadza
ograniczeń związanych z wykształceniem. Mogą w nim brać udział jedynie Ci artyści,
którzy uzyskali pełnoletność oraz posiadają paszport (ważny przynajmniej do 31
sierpnia 2019 r.)
2. Tematem konkursu jest 100 lat plakatu w Polsce. Opis tematu konkursowego i jego
historycznego tła znajduje się we wstępie do niniejszego regulaminu. Szczegółowy opis
idei konkursu znaleźć można na stronie: www.my-horyzont.pl oraz na Fanpage My
Horyzont.
3. Zgłoszone prace konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej,
składającej się z ośmiu członków, powołanych przez Organizatora.
4. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym.
Oceniane będą następujące kryteria:
a) jakość graficzna,
b) zgodność plakatu z tematem,
c) oryginalność interpretacji,
d) czytelność plakatu,
f) kreatywne wykorzystanie udostępnianych przez Organizatora podłoży oraz
możliwości druku. *
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru 30 najlepszych projektów, które zostaną
wydrukowane oraz opublikowane (warunki oraz Umowa o przeniesienie autorskich praw
majątkowych znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu).
5. Projekty należy przesłać w postaci pliku cyfrowego do dnia 15 listopada 2018 roku.
Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie (obowiązuje termin
wpłynięcia pracy). Komplet materiałów należy wysłać poprzez stronę wetransfer.com na
adres konkurs@my-horyzont.pl :
a) plik drukarski pdf z pracą konkursową: CMYK, 300 ppi, 500x700 mm plus 3 mm
spadów,
b) plik jpg (preview) z pracą konkursową: RGB, 1000x1400 px.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.
KWALIFIKACJA PRAC / NAGRODY
1. Nagrody przyzna Międzynarodowe Jury. Skład Jury zostanie podany na stronie:
http://www.my-horyzont.pl/ .
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas wydarzenia zorganizowanego w
siedzibie My Horyzont w dniu 11.01.2019 r., a następnie opublikowane na stronie
internetowej Organizatora: http://www.my-horyzont.pl/ .
3. Jury przyzna następujące nagrody:
-

I nagroda – udział w HP Indigo VIP Event w Tel Aviv w dniach 10-14.02.2019 r.

-

**
II nagroda –
smartfonu).

HP Sprocket (kieszonkowa drukarka do zdjęć z poziomu

4. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody publiczności, którą będzie HP
Sprocket (kieszonkowa drukarka do zdjęć z poziomu smartfonu)***.
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
1. Z okazji Konkursu zostanie wydany katalog. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy
wystawy konkursu otrzymają nieodpłatnie po jednym egzemplarzu katalogu.
2. Zakwalifikowane do konkursu tematycznego prace będą publikowane na stronie
internetowej organizatora http://www.my-horyzont.pl/ . Przez przesłanie pracy, jej autor
wyraża zgodę na jej nieodpłatną publikację na w.w. stronie internetowej z podaniem
imienia i nazwiska autora oraz tytułu dzieła, a także daty jego powstania oraz jego
opisu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zgłoszonej pracy do Konkursu,
jeśli jej treść lub forma jest niezgodna z wymaganiami konkursu, w szczególności z
warunkami uczestnictwa w Konkursie. Również w przypadku, kiedy zgłoszona praca
zawiera treści naruszające dobre imię Organizatora, osób trzecich lub jest sprzeczne z
prawem, Organizator ma prawo odmówić Uczestniczce/Uczestnikowi udziału w
Konkursie.
WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH MATERIAŁÓW
1. Osoba zgłaszająca plakat oświadcza, że samodzielnie wykonała przesłane i
wymienione w Karcie zgłoszenia plakaty (zwanej dalej Dziełem).
2. Zgłaszający/Zgłaszająca oświadcza, że:
a) przysługujące mu/jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza
praw osób trzecich;
b) nie udzielił/udzieliła żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z
Dzieła;
c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z
Dzieła;
d) prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i
zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych poniżej.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi Konkursu osoby trzeciej z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba zgłaszająca zobowiązana jest
do:
a) wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia
wszelkich czynności w celu zwolnienia organizatorów Konkursu z udziału w sprawie.
b) pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatorowi

Konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
4. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła rozpoczyna się z
dniem przesłania Dzieła na Konkurs.
5. Osoba zgłaszająca udziela Organizatorom ww. licencji na korzystanie z Dzieła na
następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechniania Dzieła to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia,
emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
b) utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (cd, dvd, kartach pamięci, usb,
innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
c) wprowadzania do pamięci komputera,
d) wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła w formie
utrwalonej, a w szczególności Organizator Konkursu może reprodukować dzieło w
katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach
dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w
serwisach społecznościowych itp.
6. Licencja, o której mowa w Regulaminie Konkursu ma charakter niewyłącznej i
udzielona zostaje nieodpłatnie na czas nieokreślony (obowiązuje Umowa o
przeniesienie autorskich praw majątkowych).
ORGANIZATORZY
P.H. Horyzont Tomasz Ciupek, ul. Wandy 16B, 40-322 Katowice
Hewlett Packard, Einstein 10, 7403662, Ness Ziona, Israel
Digiprint Sp. z o.o., ul Kolejowa 5/7, 02-217 Warszawa
ZING, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
ADRESY
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesyłać za pośrednictwem formularza
on-line: http://www.my-horyzont.pl/ .

* Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany do wyboru jednego rodzaju podłoża, na
którym zostanie wydrukowany praca jego/jej autorstwa. Wybrany rodzaj pozostanie
niezmienny na cały okres trwania Konkursu. Możliwości, o których mowa znajdują się w
załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
** Organizatorzy zapewniają: przelot w dwie strony (wybór lotniska zostanie ustalony po
ogłoszeniu zwycięzcy), zakwaterowanie na czas trwania HP Indigo VIP Event (11-14
luty 2019 r.) oraz uczestnictwo w atrakcjach związanych z tym wydarzeniem.

*** Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie głosowania, które odbędzie
się za pomocą narzędzi online. Zasady oraz regulamin głosowania są dostępne na
stronie internetowej Organizatora.

