
  

 

 

Regulamin konkursu „Sztuka 3Design” 

§1 Informacje ogólne 
  

1. Organizatorem konkursu „Sztuka 3Design” jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie 
oraz Galeria Scena. 

2. Partnerem konkursu jest P&S Consulting, który wspierają działania Organizatora. 
3. Założeniem konkursu jest popularyzacja technik druku 3D i zachęcenie młodzieży, 

studentów do rozwoju i kształcenia w kierunku zawodów związanych z 
projektowaniem. Konkurs ma także na celu wyłonienie najciekawszych realizacji 
projektowych w kategorii: „mała forma przestrzenna”. 

4. W konkursie mogą wziąd udział osoby fizyczne i prawne, grupy projektowe, 
szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy 
- indywidualni, jak i wszyscy członkowie grup projektowych – mogą byd w różnym 
wieku, jednak powinni byd pełnoletni, tj. w momencie składania aplikacji powinni 
mied skooczone 18 lat i posiadad pełną zdolnośd do czynności prawnych.  

5. Efektem koocowym będzie zaprezentowanie i nagrodzenie 3 najlepszych prac w 
trakcie trwania I Koszalioskich Targów Sztuki i Dizajnu w dniach 11-13.12.2015. 

6. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na 20 godzin wydruków 3D wraz z 
wsparciem merytoryczno-technicznym formy P&S Consulting. 

§2 Organizacja konkursu 
  

1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za 
pośrednictwem maila: targisztuki@ck105.koszalin.pl. 

2. Pracę konkursową stanowi plik z zapisanym modelem 3D za pomocą, którego 
wykorzystane wydrukowany obiekt. 

3. Praca konkursowa musi byd przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej 
ewentualną modyfikację. 

4. Praca konkursowa może byd przesłana indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, 
gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazad 
kierownika zespołu. 

5. Praca może byd zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie. 
6. Uczestnik konkursu:  

o akceptuje warunki regulaminu, 
o oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej, 
o wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu 

oraz na udostępnianie tych danych Partnerom, 
o wyraża zgodę na drukowanie pracy w celach demonstracyjnych, marketingowych 
o wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na stronach 



www.galeriascena.wordpress.com/targisztuki, www.ck105.koszalin.pl, xps.pl 
oraz na portalach społecznościowych powiązanych ze stronami 

o prześle pracę konkursową wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), 
który zawierał będzie informacje na temat przeznaczenia, funkcjonalności czy 
użytkowości produktu. 

7. Ostateczny termin  nadsyłania prac konkursowych upływa 10 grudnia 2015. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 grudnia 2015. 

§3 Zasady przyznawania nagród 
  

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na 
stronie www.galeriascena.wordpress.com/targisztuki. 

2. Kapituła Konkursowa składad się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu i 
Organizatorów, pod przewodnictwem Marcina Prieditis. 

3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie 
następujących kryteriów:  

o innowacyjnośd 
o użytkowośd 
o estetyka 

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna. 
5. Autorzy trzech najwyżej ocenionych projektów przyjmowani będą nagrodzeni 

podczas trwania targów. 
6. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu. 
7. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie 

www.galeriascena.wordpress.com/targisztuki, www.ck105.koszalin.pl, xps.pl oraz na 
portalach społecznościowych powiązanych ze stronami. 

8. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej. 
9. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwośd zorganizowania gali finałowej 

konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to 
warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu. 

10. W przypadku, kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 
zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik ponosid będzie 
odpowiedzialnośd za spowodowaną szkodę. 

§4 Specyfikacja dot. przygotowania pliku 
 

1. Parametry projektu:  

 rozmiary obiektu 8x5x6 cm 
 jedna bryła 
 jeden kolor 
 100% wypełnienia  
 bez bardzo małych elementów 
 pochylenie nie większe niż 40 stopni 



2. Projekt powinien byd podesłany w pliku źródłowym oraz zapisany w formacie STL  

§5 Postanowienia koocowe 
  

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.galeriascena.wordpress.com/targisztuki. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 


