
Regulamin konkursu na projekt plakatu  
XXIII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK 

 

Organizator konkursu: Star Manager Piotr Sobik, ul. Jankowicka 23-25, 44-200 Rybnik 
 

 
§1 

 
1. Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem 

tegorocznej edycji RYJKA, a także podstawą do budowy innych materiałów promocyjnych na jego 

podstawie.   
2. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. 
3. W konkursie udział wziąć mogą osoby pełnoletnie. 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie prace oryginalne i wcześniej niepublikowane.   

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, a za zwycięstwo wyznaczona jest 

nagroda finansowa.   

6. Zgłosić można dowolną ilość prac konkursowych.   
 

§2 
 
Wymagania jakie powinien spełniać projekt:  

1. Przygotowanie do formatu B1 (wys: 1000mm x szer: 707mm)   
2. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać w sobie grafikę festiwalową (logotyp do pobrania na 

stronie www festiwalu) 
3. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać w sobie kolor przewodni tegorocznego festiwalu, to 

jest HEX: #ed4d8c w CMYK 
4. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać w sobie pełną nazwę festiwalu oraz datę 15-19 

listopada 2018 r. 
5. Miejsce przeznaczone na logotypy organizatorów, partnerów, sponsorów itp., o wymiarach 

140mm x 707mm (wys. x szer.), zlokalizowane w dolnej krawędzi projektu.   
 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  
1. Projekt powinien zakładać możliwość przystosowania go do innych materiałów promocyjnych 

festiwalu, takich jak: billboard, program, ulotka, afisz, zaproszenie, itp., a zatem poszczególne jego 

elementy powinny być tworzone na warstwach o wysokiej rozdzielczości (300dpi).   
2. Zgłoszenie prac polega na przesłaniu wersji podglądowej projektu (rozmiar pliku maks. 25 MB) w 

formie elektronicznej na adres promocja@starmanager.pl. Mail o tytule „PLAKAT – RYJEK 2018” 
musi zawierać prace w formacie PNG PDF lub TIFF z imieniem i nazwiskiem autora w nazwie pliku 
a także skan podpisanego Regulaminu oraz Załącznika 1, w którym uczestnik oświadcza, że wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie na projekt plakatu XXIII 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. 

3. Prace opatrzone zostaną tzw. godłem, tożsamość zwycięzcy konkursu ujawniona zostanie po 
wybraniu przez Komisję Konkursową najlepszej pracy.  

4. Każde zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane autora: imię, nazwisko, telefon oraz e-mail, a 
także skan podpisanego Regulaminu oraz Załącznika 1, w którym uczestnik oświadcza, że wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie na projekt plakatu XXIII 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. Maile bez załączonych i podpisanych dokumentów nie 



zostaną przetworzone, prace nie zostaną otwarte, a autor nie zostanie o tym zwrotnie 
poinformowany. 

5. Projekty przyjmowane są do rozpatrzenia do dnia 16 sierpnia 2018.   

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 września 2018.   
7. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach PSD, 

CDR lub AI, przygotowane do produkcji.   
  

§3 
 

Kryteria oceny:  
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, w której skład wchodzą przedstawiciele 

agencji Star Manager oraz Teatru Ziemi Rybnickiej: Piotr Sobik, Michał Wojaczek, Paweł Brzezina i 

Joanna Laska.  

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu.   

3. Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nieodwołalna.   

4. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do 

realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w §5.   
 

§4 
 

Warunki ogólne:  

1. Za wybrany projekt zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 złotych brutto.   
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie przyznana osobie 

wyznaczonej przez zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych nagroda 
przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.  

3. W przypadku, gdy do stworzenia projektu wykorzystano materiały płatne (np. czcionkę lub 
elementy wektorów), które będą wymagały zakupu praw autorskich, by możliwe było ich 
wykorzystane w celach komercyjnych, nagroda zostanie pomniejszona o koszty powstałe w 
wyniku tych koniecznych zakupów. 

  

§5  
 
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu:  

1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Organizatora, w zamian za przyznaną nagrodę, 
będącą jednocześnie wynagrodzeniem za jego wykonanie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez 
Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością 
wykorzystania go dla własnych potrzeb.  

 
§6 

 
Postanowienia końcowe:  
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej festiwalu RYJEK oraz na oficjalnym 
profilu facebookowym wydarzenia.  

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.  

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora – www.ryjek.eu  
 
 



Załącznik nr 1 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji konkursu na projekt 
plakatu XXIII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. 
 
……………………………      ………………………………….. 
Data       podpis Uczestnika 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w ramach niniejszego konkursu.  
 
…………………………..      ………………………………….. 
Data       podpis Uczestnika 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów 
prawnych i wykonawczych do nich, informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAR MANAGER Piotr Sobik z siedzibą w Rybniku 44-
200, przy ul. Jankowickiej 23-25, reprezentowana przez:  

o Piotra Sobika – Właściciela 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na projekt plakatu XXIII Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej RYJEK, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, począwszy od dnia 25.05.2018 r.  

• Źródłem danych osobowych jest korespondencja elektroniczna i dokumenty przez Panią/Pana przekazane 
nam dobrowolnie i wytworzone w trakcie trwania konkursu.  

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane  innym 
Administratorom danych. Zbiory udostępnione są jedynie biurze rachunkowemu przetwarzającemu dane na 
zlecenie Administratora danych oraz odpowiednim organom, z zachowaniem poufności i przestrzeganiem 
tajemnicy w zakresie wynikającym ze współpracy, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony 
przekazywanych danych.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, aż do jego rozstrzygnięcia 
oraz  
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, zmiany, 
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (lub organu 
nadzorczego państwa Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy), gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze Strony Administratora, wyrażenia własnego 
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz 
żądania ponownego rozpatrzenia spraw już zakończonych z naruszeniem zasad rozstrzygania.  

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożności udziału w konkursie na projekt plakatu XXIII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. 

• Dodatkowe dane podane przez Panią/Pana, które nie są wymagane ustawowo, podaje Pani/Pan 
dobrowolnie.   


