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REGULAMIN 

Konkurs na nadruk na T shirt koloru czarnego dla Pracowni Inżynierii Wzornictwa 

Przemysłowego 

I) Organizator konkursu:  

1. Organizatorem konkursu na nadruk na T-shirt jest Pracownia Inżynierii 

Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Krakowskiej  

II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego opracowania nadruku na 

czarny podkoszulek promujący kierunek; Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego PK 

2. Nadruk będzie  wykorzystywane przez pracownię IWP do celów 

identyfikacyjnych, 

 reklamowych, promocyjnych, itp.  

3. Konkurs trwa od 15.12.2017r. do 28.02.2018r. Politechniki Krakowskiej 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci Politechniki Krakowskiej. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu 

 indywidualnie lub zespołowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi 

 w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

 autorskich na rzecz Pracowni IWP PK 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

 konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej: 

1. Projekt powinien być przygotowany w wersji elektronicznej oraz w formie 

wydruku w formacie A-4 dostarczony do organizatorów konkursu. 

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Projekty konkursowe powinny spełniać następujące warunki: 

– Rozdzielczość 300 DPI 

– W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

– Prace należy składać podając: imię i nazwisko, rok, wydział, adres E-mail, telefon.  

Proszę o umieszczenie tych danych na rewersie wydruku 

4. Projekt powinien obejmować tylko awers podkoszulka 

-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową  

5.  

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Prace należy składać do dnia 28.02.2018 r. do p. Małgorzaty Skrzypek p. A213  

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

 konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac 

VI. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 

 konkursu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 8.03.2018r. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie wydziału i pracowni IWP 
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