REGULAMIN KONKURSU
ART & DESIGN - Konkurs dla młodych artystów
Edycja II

I. Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem Konkursu jest Akademeia High School Sp. z o.o., ul. Św. Urszuli
Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS
0000638796, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs nosi nazwę „Art & Design - Konkurs dla młodych artystów”.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów na podstawie:
•

Przesłanego formularza, prac oraz Artistic Statement (etap I);

•

Pracy w trakcie Warsztatów Kreatywnych (etap II);

•

Pracy oraz wyników osiągniętych w trakcie Weekendu Diagnostycznego
(etap III);

4. Nagrodami w Konkursie są:
•

voucher na wybrany kurs w szkole The Bartlett School of Architecture,
przynależącej do University College London bądź w Central Saint Martins,
przynależącej do University of Arts London, w ilości: 1;

•

udział w Akademeia Summer School, w ilości: 1;

•

stypendium uwzględniające całościowe bądź częściowe finansowanie nauki
w Akademeia High School – ilość i stopień dofinansowania zależy od decyzji
Jury i Organizatora oraz regulaminu programu stypendialnego.

II. Uczestnicy Konkursu

1.

W Konkursie mogą brać udział osoby uczące się, urodzone między 01.01.2001 a
31.12.2003.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania od Uczestnika pisemnej zgody
jego Rodzica/Opiekuna na udział w Konkursie.
3. Finalistą Konkursu nazywany jest każdy Uczestnik, który decyzją Jury zostanie
zakwalifikowany do III etapu Konkursu.
4. Laureat to Uczestnik Konkursu, którego udział w Konkursie zostanie nagrodzony
przez Jury jedną z Nagród, wymienionych w pkt 4, par. I.

III. Jury

1.

Skład

Jury

jest

ogłoszony

na

stronie

http://akademeia.edu.pl/konkurs-

artystyczny-edycja-2/
2. Obrady Jury są tajne.
3. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.

IV. Przebieg Konkursu

1.

Konkurs odbywa się w trzech etapach.

2. W trakcie etapu I, Uczestnicy wysyłają Zgłoszenie Konkursowe, które jest
następnie oceniane przez Jury.
3. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie dwa Zgłoszenia Konkursowe.
4. Na

podstawie

przesłanych

Zgłoszeń

Konkursowych,

Jury

wybierze

40

Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu, tj. dwudniowych
Warsztatach Kreatywnych:
•

Warsztaty odbędą się w dniach 13.01.2018 – 14.01.2018 w Warszawie, pod
kierunkiem Jury, w siedzibie Organizatora.

•

Jury ustali przebieg i tematykę zajęć.

5. Na podstawie odbytych Warsztatów Kreatywnych, Jury wybierze 20 Finalistów,
którzy zakwalifikują się do etapu III, tj udziału w Weekendzie Diagnostycznym w
dniach 17.02.2018 – 18.02.2018 w siedzibie Organizatora.
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•

Organizator ustali przebieg i dokładny plan Weekendu Diagnostycznego w
oparciu o formularze zgłoszeniowe, przesłane przez wybranych Finalistów.

•

Ramowy opis Weekendu Diagnostycznego znajduje się na stronie:
www.akademeia.edu.pl/oferta-akademicka/diagnostyka-potencjalu

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z ubieganiem się o stypendium w Akademeia
High School.
7. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu czyli 31.10.2017, od godz.
10:00.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

V.Wytyczne Konkursu – etap I

1.

W I etapie Konkursu, Uczestnik musi wysłać Zgłoszenie Konkursowe.

2. Zgłoszenie Konkursowe musi zostać dostarczone Organizatorowi za pomocą
formularza

znajdującego

się

na

stronie:

http://akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2/
3. Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać:
•

Przykładowe prace Uczestnika, tzw. Portfolio. Portfolio musi składać się z min.
5 prac wykonanych dowolną techniką o dowolnej tematyce, np. rysunek, obraz,
fotografia, projekty graficzne i multimedialne, zdjęcia prac w przypadków
projektów wielkoformatowych/instalacji/rzeźby. Na tym etapie, Uczestnicy
nie mają ograniczeń technologicznych. W formie elektronicznej: pliki PDF, PNG,
JPG, MOV, MP4. Za pomocą formularza na stronie www można wysłać max.
10 plików (każdy z plików może mieć max. 10mb).

•

Opis pracy w języku angielskim, tzw. Artistic Statement o długości max. 500
słów. W formie elektronicznej: plik PDF o wadze nieprzekraczającej 10mb.

•

Czytelny skan lub zdjęcie świadectwa szkolnego z roku 2016/2017. W formie
elektronicznej: plik PDF, PNG, JPG, o wadze nieprzekraczającej 10mb.

•

Wypełniony

formularz

zgłoszeniowy,

znajdujący

http://akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2/
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się

na stronie:

4. Projekty będą oceniane pod względem estetyki, pomysłowości, zastosowanych
technik. Dużą rolę odgrywać będzie również załączony opis, przygotowany przez
autora w języku angielskim.

VI. Wytyczne Konkursu – etap II

1.

Warsztaty Kreatywne, na które zostaną zaproszeni wyłonieni Uczestnicy wybrani
przez Jury, mają za zadanie przedstawić ich umiejętności techniczne jak również
pokazać sposób w jaki pracują, myślą i argumentują.

2. Duży nacisk kładziony będzie na krytyczne, kreatywne myślenie poparte
merytoryczną argumentacją oraz umiejętność pracy w grupie.
3. W trakcie Warsztatów, Uczestnicy będą nie tylko oceniani przez Jury, ale również
pod ich nadzorem będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności.

VII. Wytyczne Konkursu – etap III

1.

Udział w Weekendzie Diagnostycznym ma na celu ocenę umiejętności i
predyspozycji

akademickich

Uczestników

oraz

poziom

znajomości

języka

angielskiego.

VIII. Warunki udziału w konkursie

1.

Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Organizatorowi, za pośrednictwem strony
http://akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2/

2. Wyrażenie

zgody

przeprowadzenia

na

przetwarzanie

Konkursu

oraz

na

danych

osobowych

rozpowszechnianie

i

dla

potrzeb

reprodukowanie

projektów zgłoszonych do Konkursu w związku z wystawami pokonkursowymi
oraz promocją Konkursu i marki Akademeia High School.
3. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest autorem
przesłanych prac oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste
do zgłoszonych prac.
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4. Strony ustalają, że Organizator ma prawo do wykorzystania projektów Finalistów
w celach promocyjnych Akademeia High School w formie drukowanej, na
wystawach, w prasie i materiałach reklamowych. Projekty będą wykorzystywane
w

powiązaniu

z

nazwiskiem

autora.

Prawa

autorskie

majątkowe

do

zrealizowanych projektów zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora
konkursu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, na wszelkich polach
eksploatacji i nie będą ograniczone czasowo.
5. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. Dojazd na Warsztaty Kreatywne do Warszawy oraz zakwaterowanie w
Warszawie w trakcie trwania Warsztatów, Uczestnicy organizują we własnym
zakresie i na własny koszt.
7. Dojazd na Weekend Diagnostyczny do Warszawy oraz zakwaterowanie w
Warszawie w trakcie trwania Weekendu Diagnostycznego, Finaliści organizują we
własnym zakresie i na własny koszt.

IX. Harmonogram

1.

Konkurs rozpoczyna się 31.10.2017 o godz. 10:00.

2. Ostateczny termin nadsyłania prac do I etapu Konkursu, za pośrednictwem
formularza na stronie www.akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2, to
10.12.2017, godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się dnia 03.01.2018,
publikację

na

stronie

poprzez

www.akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2.

Dodatkowo Organizator skontaktuje się z Uczestnikami drogą mailową w celu
potwierdzenia ich obecności na Warsztatach oraz przekazania szczegółowych
informacji na temat przebiegu i miejsca zajęć. Uczestnicy będą mieli 2 dni robocze na
potwierdzenie swojego uczestnictwa w Warsztatach. W przypadku nieotrzymania
takiego potwierdzenia, Organizator może zdecydować o usunięciu Uczestnika z listy
osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
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4. Warsztaty Kreatywne (tj. II etap Konkursu) odbędą się w dniach 13.01.2018 –
14.01.2018 w siedzibie Organizatora.
5. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu odbędzie się dnia 01.02.2018 poprzez
publikację na stronie na stronie www.akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja2 . Dodatkowo Organizator skontaktuje się z Uczestnikami drogą mailową w celu
potwierdzenia ich obecności na Weekendzie Diagnostycznym oraz przekazania
szczegółowych informacji na temat przebiegu i miejsca zajęć. Uczestnicy będą mieli 2
dni robocze na potwierdzenie swojego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia, Organizator może zdecydować o usunięciu Uczestnika
z listy osób, zakwalifikowanych do III etapu Konkursu.
6. Weekend Diagnostyczny (tj. III etap Konkursu) odbędzie się w dniach 17.02.2018 –
18.02.2018 w siedzibie Organizatora.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 05.03.2018 poprzez publikację na
stronie

www.akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2.

Dodatkowo

Organizator skontaktuje się bezpośrednio z Laureatami drogą mailową.

X.

1.

Nagrody

Jury przyzna w Konkursie jedną nagrodę w postaci vouchera na kurs w jednej z
dwóch renomowanych uczelni artystycznych w Londynie
•

The Bartlett School Of Architecture, przynależącej do University College
London (kursy: Architecture):
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/architecture/programmes/shortcourses/bartlett-summer-school o wartości max. 1000GBP.

•

Central Saint Martins, przynależącej do University of the Arts London
(kursy: Fine Arts):
http://www.arts.ac.uk/csm/courses/short-courses/

o

wartości

max.

1000GBP.
2. Laureat Nagrody wymienionej w pkt 1 par 1, samodzielnie wybiera kurs
organizowany przez jedną z wyżej wymienionych szkół, w określonym przez
niniejszy Regulamin budżecie. O swojej decyzji informuje Organizatora, który w
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jego imieniu zapisuje go na wskazany kurs i ponosi odpowiednie opłaty, zgodnie z
cennikiem znajdującym się na stronie www wybranej szkoły.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak miejsc na wybranym
przez Laureata kursie.
4. Dodatkowo Organizator przewiduje przekazanie Laureatowi środków pieniężnych
w wysokości 2000 zł na poczet wydatków związanych z transportem do/z
Londynu. Niniejsza kwota jest przekazana Laureatowi na wskazane konto
bankowe, dopiero w momencie gdy Laureat powiadomi Organizatora o swojej
decyzji względem wybranego kursu i gdy kurs zostanie opłacony przez
Organizatora.
5. Jury przyzna w Konkursie jedną nagrodę w postaci udziału w Akademeia Summer
School – tj udziału w zajęciach przedmiotowo-warsztatowych w Szkole Letniej w
siedzibie Organizatora. Zajęcia Akademeia Summer School odbędą się w Lipcu
2018 w siedzibie Organizatora. O terminie i planie zajęć, Organizator poinformuje
Laureata mailowo do dnia 01.06.2018.
6. Równowartość nagrody nie będzie wypłacana.
7. Do każdej nagrody, o której mowa w paragrafie X. Laureat otrzyma dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa
nagroda

pieniężna

zostanie

w

całości

przeznaczona

na

pokrycie

przez

Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). W przypadku, gdy obowiązek pobrania
zryczałtowanego podatku dochodowego nie wystąpi, dodatkowa nagroda
pieniężna nie przysługuje.

XI.

1.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu
Akademeia High School Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Uczestników zgromadzone przez Organizatora mogą być także
udostępnione:
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•

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,

•

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez
przepisy prawa.

3. Uczestnik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez
Organizatora

na

potrzeby

działań

marketingowych

polegających

przede

wszystkim na przesyłaniu Uczestnikom informacji dotyczących działalności
edukacyjnej liceum Akademeia High School. Uczestnicy w każdej chwili mogą
zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, za pomocą wiadomości e-mail
wysłanej na adres: office@akademeia.edu.pl
4. Organizator
zapewniające

zapewnia

odpowiednie

bezpieczeństwo

danych

środki

techniczne

osobowych

i

organizacyjne

udostępnionych

przez

Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub
ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Uczestnikom przysługuje prawo:
•

dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia,

•

korekt

oraz

aktualizacji

treści

danych

w

drodze

komunikacji

z

Organizatorem;
•

żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym do organizacji Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W czasie uczestnictwa w Konkursie, dane osobowe Uczestników podawane są
dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość uczestnictwa.
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XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na
adres: Akademeia High School Sp. z o.o., ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972
Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs Art & Design".

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód
reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega
sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty takiego wezwania.
3. Nieuzupełnienie

przez

Uczestnika

braków

uprawnia

Organizatora

do

pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną

powiadomieni o

sposobie

rozpatrzenia

reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń
przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Informacja

o

ewentualnych

zmianach

zostanie opublikowana na

http://akademeia.edu.pl/konkurs-artystyczny-edycja-2/
3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą wysłania wiadomości e-mail na
adres: office@akademeia.edu.pl
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