
REGULAMIN KONKURSU 

na projekt szaty graficznej płyty Nowy Lepszy Świat zespołu AKURAT. 

 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin Konkursu na projekt szaty graficznej płyty Nowy Lepszy Świat zespołu AKURAT, dalej 

zwany „Konkursem”, określa m.in.: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oraz 

sposób oceny prac konkursowych, sposób informowania o Konkursie i jego wynikach.  

2. Organizatorem Konkursu jest PEEF MUSIC z siedzibą w 43-316 Bielsko-Biała ul. Kolista 105„o”/4 – 

dalej zwana „Organizatorem”.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dalej zwanym 

„Regulaminem”.   

4. W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Biuro Konkursu.  

5. W celu dokonania oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator powołuje 

Komisję Konkursową.  

6. Celem Konkursu jest opracowanie projektu okładki, książeczki oraz plakatu koncertowego – dalej 

zwanego również „projektem”, „utworem” lub „pracą konkursową”.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.   

 

DZIAŁ II 

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do studentów i studentek Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

pozostających studentami w/w. uczelni w roku akademickim 2015/2016.  

2. Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie (Uczestnik indywidualny) lub 

zespołowo (Zespół).  

 

DZIAŁ III 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) akceptacja i przestrzeganie warunków Regulaminu;  

b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie;  

2. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.  



3. Na Konkurs, jeden uczestnik bądź jeden zespół może nadesłać dowolną ilość projektów.    

 

DZIAŁ IV 

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT 

1. Projekt powinien spełniać następujące wymogi:  

a) wysokie walory artystyczne i graficzne,   

b) format projektu – plik jpg 12,5 cm (pion) x 14 cm (poziom) 150 dpi, jako załącznik, mailowo na 

adres: biuro@peefmusic.pl w tytule maila należy wpisać: „PROJEKT AKURAT”, a w treści numer 

telefonu, 

c) Projekt musi zawierać logo zespołu Akurat lub jego parafrazę. Logo do pobrania ze strony 

www.peefmusic.pl, 

3. Organizator wyraża zgodę na użycie logo Akurat w projektach opracowanych na potrzeby 

Konkursu.  

4. W przypadku, gdy projekt zawierać będzie niestandardowe elementy np. wycinane otwory, 

tłoczenia, lakierowanie fragmentów itp., autor pracy zobowiązany jest do dołączenia specyfikacji 

szczegółowo opisującej projekt.   

6. W Konkursie mogą wziąć udział tylko prace oryginalne, z których korzystanie nie jest w żaden 

sposób ograniczone prawami osób trzecich.    

 

DZIAŁ V 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lutego 2016 roku. Po tym terminie 

zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, uszkodzenia 

lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy serwera bądź domeny 

Uczestnika. 

   

DZIAŁ VI 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy o następującym przebiegu: 

a) do 15 lutego 2016 roku: 

ocena nadesłanych Projektów i wybór Zwycięzcy Konkursu. 

b) do 10 marca 2016 roku: 

przygotowanie przez Zwycięzcę Konkursu Pełnego Projektu w jednolitym stylu, tj: 

- frontu, tyłu i wnętrza okładki płyty wraz z grzbietami 

- nadruku na krążku CD, 



- 16-stronicowej książeczki (12 cm x 12 cm), 

- plakatu koncertowego 

c) 17 marca 2016 roku: 

wypłata wynagrodzenia 

 

2. Kryteria oceny prac:  

a) oryginalność pomysłu,  

c) estetyka wykonania.  

 

3. Oceny prac dokona, powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa w następującym składzie: 

a) Piotr Wróbel – muzyk Akurat,  

b) Wojciech Żółty – muzyk Akurat, 

c) Eugeniusz Kubat  – muzyk Akurat, 

d) Michał Sosna – muzyk Akurat, 

e) Mikołaj Stachura – muzyk Akurat 

f) Filip Herma – Peef Music 

 

4. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.  

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu lub jego nie 

rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.  

7. komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewybrania zwycięskiej pracy. 

8. W przypadku unieważnienia Konkursu Prace konkursowe znajdujące się w posiadaniu organizatora 

zostaną zniszczone.  

 

DZIAŁ VII 

NAGRODA 

 

1. W wyniku postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa wybierze jedną zwycięską pracę, 

której autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych 

brutto).  

2. Nagroda pieniężna dla laureata Konkursu zostanie wypłacona do 7 dni po wykonaniu przez 

Zwycięzcę Konkursu Pełnego Projektu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zespół może 

wskazać tylko jeden rachunek bankowy.  



3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie Zespół, nagroda przewidziana w pkt. 1 nie podlega 

zwiększeniu i przyznawana jest w tej wysokości na cały zespół.    

 

DZIAŁ VIII 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie Wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2016 r.  

2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.peefmusic.pl  

3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu Konkursu odrębnym mailem.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie 

Konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora i środkach 

masowego przekazu.    

 

DZIAŁ IX 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przekazują autorskie prawa majątkowe do utworu na wszystkich 

polach eksploatacji utworów opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

2. Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 

projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich.   

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.   

 

DZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tej zmiany 

Organizatorowi.   

2. Uczestnicy Zespołu muszą wskazać osobę reprezentującą Zespół.  W razie zaistnienia potrzeby, 

Organizator będzie kontaktował się ze wskazaną osobą za pośrednictwem danych teleadresowych 

umieszczonych przy jej nazwisku.   

4. Organizator zastrzega, że nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów związanych z ich 

uczestnictwem  w Konkursie.   

5. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa.   

7. Ewentualne spory związane z realizacją Konkursu będą podlegały sądom powszechnym w Bielsku-

Białej.  



8. Kwestie organizacyjne dotyczące Konkursu:  Biuro Konkursu – Filip Herma 600 201 892 

filip@peefmusic.pl      

9. Dodatkowe materiały mogące stanowić pomoc przy Projekcie znajdują się na stronie 

www.peefmusic.pl  

 

 

Bielsko-Biała, 20.01.2016 


