
Studencki Obraz Roku 2020 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest promowanie i wspieranie studentów Akademii Sztuk Pięknych w 

Katowicach w ich działalności malarskiej. 

Konkurs ma na celu edukację oraz zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad udziału w 

konkursach oraz pierwszych kroków młodych artystów na rynku sztuki. Konkurs umożliwia 

jego uczestnikom nierzadko pierwszy kontakt oraz potencjalną współpracę z prywatną 

galerią sztuki, a ponadto przedstawienie studentom praktycznego wymiaru działania artysty 

na rynku sztuki. Galeria Sztuki Współczesnej DAGMA ART daje uczestnikom (indywidualnie 

lub w grupie) możliwość zorganizowania spotkania, na którym pracownik galerii 

(kontakt@dagmaart.pl) odpowie na wszelkie pytania studentów z zakresu współpracy z 

komercyjną galerią sztuki, organizacji wystaw, wyceny i sprzedaży dzieł sztuki oraz tworzenia 

portfolio itp. Galeria Sztuki Współczesnej DAGMA ART daje możliwość zaprezentowania prac 

laureatów w swoim wnętrzu. 

Konkurs umożliwia laureatom promocję własnej działalności artystycznej w znanej galerii-

Galeria+ Rondo Sztuki, poszerzając grono dotychczasowych odbiorców ich prac, dając szansę 

na prezentację osoby młodego Artysty. Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki to jedna z 

najbardziej cenionych instytucji kultury na Śląsku. 

ZAŁOŻENIA 

1. W konkursie mogą brać udział studenci od I do V roku jednolitych studiów magisterskich, 

studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w 

Katowicach. 

2. Na konkurs są przyjmowane obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej, 

nieprezentowane dotąd w poprzednich edycjach konkursu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 obrazów powstałych w trakcie studiów. 

4. Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy. 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

6. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Artystyczny. 

I ETAP KONKURSU 

1. W I etapie Jury dokona selekcji zgłaszanych prac na podstawie ich reprodukcji, zapisanych 

cyfrowo w formacie JPG, rozdz. 300 DPI, maksymalny wymiar dłuższego boku 2000 pxl. 

2. Pliki należy przesłać pocztą elektroniczną, zarchiwizowane w formacie ZIP lub RAR. 



3. Maksymalna objętość przesyłki elektronicznej wynosi 10 Mb. 

4. W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić: nazwisko i imię autora, tytuł pracy, 

wymiar, technika, data powstania dzieła według wzoru: 

Nazwisko_Imię_Tytuł_100x70_olej_płótno_2020. 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis inspiracji (do 500 znaków).  

6. Termin nadsyłania plików: do 31.03.2020 r., liczy się data wpływu pliku na wskazany adres 

e-mail). 

7. Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: obraz.asp@gmail.com 

8. Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu nastąpi nie później niż 

20.04.2020 r. na stronie facebookowej konkursu oraz zostaną wysłane powiadomienia drogą 

mailową. 

II ETAP KONKURSU 

1. Autorzy zakwalifikowanych prac dostarczają oryginały prac, które zostały przyjęte w I 

etapie. 

2. Prace należy dostarczać osobiście na adres: 

Akademia Sztuk Pięknych, Studencki Obraz Roku 2020 

40-074 Katowice, ul. Raciborska 50 

Sala nr 007/magazyn 

w terminie: do 30.04.2020 r. 

3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: nazwisko, imię, tytuł obrazu, technika, 

wymiar, rok powstania. 

NAGRODY 

Organizator przewiduje w konkursie nagrody: 

I nagroda: nagroda pieniężna w wysokości: 1000 złotych, wystawa indywidualna 

kuratorowana w Galerii+ Rondo Sztuki w roku 2021,  profesjonalna digitalizacja prac w ilości 

do 10 sztuk  

II nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 700 złotych, Profesjonalna digitalizacja prac w 

ilości do 10 sztuk  

III nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych, Profesjonalna digitalizacja prac w 

ilości do 10 sztuk  

Wyróżnienia: Profesjonalna digitalizacja pracy w ilości do 1 sztuka 

JURY 



1. W I etapie konkursu Jury wybierze prace do II etapu na podstawie przysłanych plików 

elektronicznych. 

2. W II etapie zakwalifikowane prace podlegają ocenie jakościowej przez Jury, które wyłoni 

laureatów konkursu. 

3. W II etapie, wśród dostarczonych obrazów, jury wybierze obrazy biorące udział w 

wystawie finałowej w Galerii Rondo Sztuki. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że: a) akceptuje niniejszy 

Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych, b) wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem konkursu, c) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

w celach promocyjnych konkursu d) udziela Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

nieodpłatnej licencji na korzystanie z dzieła na okres 3 lat, w zakresie rozpowszechniania go, 

tj. publicznego wystawiania, wyświetlania, emitowania, reprodukowania oraz publicznego 

udostępniania dzieła. 

2. Obrazy wymienione w zgłoszeniu konkursowym muszą stanowić dzieło autorskie 

Zgłaszającego i nie mogą posiadać wad prawnych. Zgłaszający potwierdza, że ponosi pełną i 

wyłączną odpowiedzialność za treści, obrazy zgłoszone lub prezentowane 

(rozpowszechnione) w ramach udziału w konkursie, a naruszające prawa osób trzecich, 

postanowienia Konkursu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac w transporcie. 

4. Wernisaż wystawy w Rondzie Sztuki w Galerii+, podczas której zostaną ogłoszone wyniki, 

będzie miał miejsce 21.05.2020 r. o godz. 18.00. Ekspozycja potrwa do 4.06.2020 r. 

5. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie klauzuli zgody którą jest zgłoszenie 

uczestnictwa w konkursie/ przesłanie prac wraz z danymi, zgodnie z powyższym 

regulaminem, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 (dalej RODO), Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa i rozstrzygnięcia konkursu. Dane 

uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Dane nie będą 

poddawane profilowaniu. 



Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania 

danych), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych 

w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Raciborskiej 37, 40-074 Katowice. Uczestnik może 

zrealizować swoje prawa poprzez wskazany adres lub adres e-mail 

rodoasp@asp.katowice.pl/ obraz.asp@gmail.com 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 

7. Po zakończonej wystawie prace zostaną odwiezione do budynku ASP w Katowicach przy 

ul. Raciborskiej 50, skąd należy je odebrać osobiście. O terminie zwrotu prac Organizator 

będzie informować mailowo. 

8. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

9. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

10. Pytania na temat konkursu można kierować na adres: obraz.asp@gmail.com 

11. Opiekunem konkursu Studencki Obraz Roku 2020 jest Paulina Walczak-Hańderek. W 

skład komitetu organizacyjnego wchodzą: Klaudia Lata, Iwona Wilczek oraz Miłosz 

Wnukowski. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2020 r. i jest dostępny na stronie 

internetowej www.asp.katowice.pl, każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z jego 

treścią. 

13. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu. 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w 

przypadku, gdy: 

projekt złożony przez Uczestnika jest niezgodny z Regulaminem; 

złożony projekt okaże się identyczny lub podobny do znanych już prac; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asp.katowice.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bCOcql-6WFci2Xn6_eASSGJ8llrjzn07x9_EjmGkwXQGzpSNOBiCDjRg&h=AT300jmgQUxJKvGacfCkJwOWlgoQZIo1eRI0gBRORujEFiJ6S-jrYufecHy4i_vtm2hAMVO_u_-QOcKcws_ppFHc0R3XCXS3TxeER9IjuWkUjPpvdWwYMM3SzYXjkDAgDa4XTBsp-SMp14iWgXSNc-ZypQpzB2RoeOb5sghsXEyWtyTQvQaGcWtLTyO2L57Di1nKhoDBEu2AUYwa8hBpVNT8mHcyiv2kkEnZfClMSmQ4eh644ffDHoJbMRBYgeLd0QK6NvQHFqZxAfZj1mWqV75ej9AZJ_gprVuRrLcIfA7lAhPQW4xMzZg_26sRtHSFz4FYILGuVsPZ0JAkG0Z_nccMiXRpYr3aD5Q98pAI-GpvBjfzRykDcNZnZh-dGQt8hlvj2yzL1IJyJwQmIOm6McbqhuD6eIHgovSslJgIWYtoGjideRK7uKhmvUekojHArfF5m_A4FFc-9xS9ibdk4HMm6XD12EJjMAnaWIwkInC77vcmNrT4zfli_0BWbL3hj7rVX1uZCToquoPb03Ar_4ExTJNuSFGZw8uwUdDDNJ1AhNIJzJRi3fLvfEEjXZB66jxg4fIFBiiYUL9hhZbBiqYdCdvHkOuq5tFDT4-TGA_em2dHA0F5JqJK7sDsoucE3wSvNtIAqOFdgjHhy-72MI2p4BKgeeOUBVYkCYM6WXf-0Cl_8tb3Nlo2GdkME2rOcdRb2JUhpdjb9z2ovSRQLf06yPTM8aP8QIOF83zGP7ZuuPBlpCCW-m8tzPeHqRxvZVthG46qeq7WW1cU5Ms3czNqiwjPpQTJGHrUtddmbd2tkbLOX6yO9l_JY3JGi2qMJg0z6h58yEh02R8sMBpmtW44-5Zwp2OlHwYZTJZwmkrP0hZwgcvBIm25BflVc3HdI0GHAU9Ji3QeP_vGkC0I-c6apS0urcQj1QWRFqVzioPrrECJfZX0Z6qOi1KJlbELuMKSXBzn3XZeZDEMhwSyfJc


złożony projekt narusza prawa autorskie osób trzecich; 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez twórcę projektu, w związku z jego zgłoszeniem do Konkursu. 

15. W przypadku jeśli żaden z projektów nadesłanych w ramach Konkursu nie będzie spełniał 

oczekiwań Organizatora, w tym w szczególności nie będzie spełniał wymogów określonych w 

Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia 

osób do nagrodzenia. 

16. Dane udostępniane Galerii Sztuki Współczesnej DAGMA ART, w celu realizacji spotkania, 

o którym mowa na wstępie regulaminu (cele konkursu) są udostępniane dobrowolnie 

wskazanej galerii, bezpośrednio przez uczestników konkursu na podstawie odrębnej zgody. 

 

KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE STUDENCKI OBRAZ 

ROKU 2020  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..  

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym 

zgłoszeniu konkursowym Studencki Obraz Roku 2020 i formularzach, na potrzeby 

obecnego/obecnego i przyszłych konkursów Studencki Obraz Roku 2020. 

2.Przyjmuję do wiadomości, iż uczestnictwo w konkursie wiąże się 

z koniecznością udostępnienia moich danych organizatorowi. 

3.Przyjmuję do wiadomości, iż złożone dokumenty, o których mowa w pkt. 1, jeśli nie wezmę 

udziału w konkursie Studencki Obraz Roku 2020 po upływie 36 miesięcy zostaną 

zniszczone/odesłane*), jeśli ich pozostawienie nie wynika z treści pkt. 1. 

4.Złożonym podpisem oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22, 34, 77 i 82 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

………………………………………………….……………………………….. 

(data i czytelny podpis) 



Pouczenie: 

1.Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z konkursem Studencki Obraz Roku 2020 

jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul Raciborska 37, 40-074 Katowice, w imieniu której działa Rektor. 

2.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i przenoszenia. 

3.Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu w przypadku 

przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych. 

4.Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody/rezygnacji z konkursu w każdym momencie. 

5.Ma Pani/Pan prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.Ma Pani/Pan prawo do roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

7.Dane w związku z konkursem nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu**). 

8.Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż konkurs oraz działania umożliwiające promocję laureatów. 

9.Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z powyżej złożonym oświadczeniem. 

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji 

przystąpienia/uczestnictwa w konkursie Studencki Obraz Roku 2019. 

11.Ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych: 

pod wskazanym w pkt 1. Adresem. 

telefonicznie pod numerem: (32) 7587701 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodoasp@asp.katowice.pl 

 

 

 

…………………….………….………………………..…………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

oświadczenie składane w związku z publikacją prac)  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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) tzw. „RODO” oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 późn. zm.) 

oświadczam, że: 



1.Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na zamieszczenie moich prac wraz z danymi 

osobowymi 

w zakresie: imię i nazwisko (….. inne) 

1) na/w*: 

stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; 

facebook profil konkursu, 

oraz 

2) na ich przetwarzanie w celu*: 

promocji i upowszechniania kultury 

2.Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie, 

powielanie, utrwalanie przez Akademię Sztuk Pięknych z siedzibą w Katowicach. 

3.Rozpowszechnianie prawami objętymi oświadczeniem*: 

nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie; 

jest ograniczone czasowo i terytorialnie: ……………………………… 

4.Oświadczam, iż znane mi są moje prawa zawarte w przywołanym Rozporządzeniu „RODO”. 

…………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

Pouczenie: 

12.Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą pod adresem: 

40-074 Katowice, ul Raciborska 37, w imieniu której działa Rektor. 

13.Dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia na stronie internetowej Akademii oraz 

rozpowszechniania przez ogólnodostępne środki masowego przekazu/ (inne- wymienić)* 

14.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

16.Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jeśli przetwarzanie nie wynika z zawartej 

umowy. 

17.Ma Pan/ Pani prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia, roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia). 

18.W celu realizacji swoich praw wynikających ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych: 

pod wskazanym w pkt 1 Adresem. 

telefonicznie pod numerem: (32) 7587701 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodoasp@asp.katowice.pl 

 


