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REGULAMIN KONKURSU ARANŻACJI WNĘTRZ, 
OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ 

WNĘTRZA PRZEDPOKOJU

                                                                                                                                                                
GUTSC

§1. ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół Plastycznych im Piotra Michałowskiego w Rzeszowie; 35 – 051 Rzeszów; Ul. Staszica 16A;

§2. TERMINY
Termin ogłoszenia konkursu następuje 20 stycznia 2021 . Termin dostarczenia prac konkursowych
mija 19 marca 2021 . Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 26 marca 2021 . Ogłoszenie
wyników nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia komisji.

§3. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wnętrza przedpokoju o konkretnym kształcie 

na  załączonym rzucie; (załącznik graficzny; rzut przedpokoju w skali 1:20).
Z uwagi na fakt, że przedpokojom mieszkań poświęca się w projektach niewiele czasu lub też niewiele jest  
takich opracowań, a tak naprawdę są one niejednokrotnie wizytówką mieszkania, zapowiedzią tego kim 
jest użytkownik mieszkania? Do kogo ono tak naprawdę należy?, dlatego staje się to powodem 
rozważań projektowych konkursu!. A zatem projekt przedpokoju jest wyzwaniem projektowym, dla którego 
trzeba stworzyć pewnego rodzaju personalizację (wymyślić użytkownika, zainspirować się jego 
charakterystyką, dla przykładu podaję KOSMITĘ); określić funkcje (komunikacji, składowania_jeżeli jest taka 
potrzebna i jeżeli jest na to miejsce); oraz stworzyć walor artystyczny wnętrza inspirowany potrzebami oraz 
chrakterystyką użytkownika. Kluczowym zagadnieniem jest: 

WNĘTRZE PRZEDPOKOJU _ WNĘTRZE UŻYTKOWNIKA

Zadanie konkursowe kierowane w pierwszej kolejności do uczniów klas III Liceum Plastycznego 
Specjalizacji Aranżacji Wnętrz, aczkolwiek konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy 
uczeń Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs dla uczniów Zespołów Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Uczestnikiem 
konkursu może być każdy uczeń, który zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego
postanowienia. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana
zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołu projektowego należy
jednoznacznie wskazać przewodniczącego grupy, który będzie jej reprezentantem i któremu 
w przypadku wygranej zostanie wręczona nagroda.
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3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.
4. Zgłoszenia należy dokonać osobiście u koordynatora konkursu, przekazując PROJEKT WNĘTRZA 
PRZEDPOKOJU opracowany na PLANSZY 50 X 50 oraz formularz zgłoszeniowy napisany odręcznie 
na formacie A4 z zachowaniem zasad estetyki i kompozycji; 
5. W treści formularza zgłoszeniowego powinny znajdować się:
a) projekt wnętrza przedpokoju
b) imię i nazwisko autora
c) adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy.
Uwaga: projekty dostarczone po 19 marca 2021 nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie
projektu powstałe w drodze podczas dostarczenia projektu.

6. Projekty wnętrza przedpokoju powinny być wykonane według poniższej specyfikacji:
• założenia projektowe (kilka sensownych zdań o projekcie wnętrza)
• projekt przedpokoju z opracowaniem rzutu w skali 1:20;
• dwie wizualizacje wnętrza z dwóch przeciwległych stron; 
• całość zaprezentowana na planszy o formacie 50x50 (założenia projektowe + rzut + dwa 

widoki przedpokoju + opis na spodzie planszy wybranym fontem drukarskim; np.: PROJEKT 
WNĘTRZA PRZEDPOKOJU DLA LEKKOATLETY_imię i nazwisko autora projektu);

• projekty powinny oddawać w sposób nowatorski charakter projektowanego wnętrza;
• technika opracowania dowolna, od rysunku architektonicznego po wizualizacje komputerowe;
• plansza o formacie 50 x 50 wykonywana dowolną techniką, klejona lub drukowana;

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – 
(GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) dla potrzeb konkursu.
8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowanie planszy projektu wnętrza 
przedpokoju ponosi uczestnik konkursu.
9. Dostarczony formularz zgłoszeniowy wraz z planszą projektu stanowi jednocześnie akceptację zapisów 
regulaminu.
10. Regulamin można pobrać ze strony internetowej ZSP w Rzeszowie www.zsp.resman.pl

§ 5. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy. Organizator
zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników konkursu w terminie nie później niż 14
dni po dokonaniu rozstrzygnięcia konkursu przez komisję konkursową.
3. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową pod
względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także odzwierciedleniem 
potrzeb użytkownika.
4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia
nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej pracy 
bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronach
internetowych w terminie do 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową.
7. Wyniki konkursu są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników
konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony projekt narusza przepisy prawa autorskiego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, komisja anuluje wyniki konkursu i dokona ponownej
oceny nadesłanych projektów oraz wyboru zwycięskiej pracy spośród projektów nadesłanych 
w tej edycji konkursu.
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9. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy
zgłoszone na konkurs prace nie spełnią jego oczekiwań.

§ 6. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA LOGO
1. Projekt wnętrza przedpokoju musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie 
czy też powielanie innych projektów, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody.
2. Autor pracy wybranej przez komisje konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz
Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego
korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystywanie projektów wnętrz we wszelkiej działalności
promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz budowanie na bazie projektu innych elementów
komunikacji wizualnej instytucji,
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wybranym,
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci itp.

NAGRODY
• I
• II
• III

DODATKOWE INFORMACJE
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje komisja konkursowa.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

w Zespole Szkół Plastycznych im Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Na wszelkie pytania związane 
z konkursem postara się odpowiedzieć koordynator konkursu nauczyciel Aranżacji Wnętrz; 

Waldemar WIŚNIEWSKI

wwisniewski@zsp.resman.pl


