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Regulamin konkursu na rzeźbę pod nazwą Imagine 

 
 
1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, nazywany dalej  
„Organizatorem Konkursu”. Fundatorem nagród jest ASTRUM ŁÓDŹ Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr. 28, 00-688 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS 628113, nazywany dalej „ Fundatorem” 

 

2. Forma konkursu  
Konkurs jest jednoetapowy, ma otwartą formułę zgłoszeń dla uczestników spełniających wymogi 
określone w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu. 
 

3. Cel i przedmiot konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie projektu, będącego podstawą do realizacji wielkoformatowej 
rzeźby w przestrzeni kompleksu biurowego Imagine, który ma zostać wybudowany w Łodzi, przy 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej „Kompleks Biurowy „Imagine”). Odrębnym celem 
konkursu jest promocja osiągnięć dydaktycznych Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 
 

4. Idea projektu konkursowego 
4.1. Ideą projektu jest powstanie wielkoformatowej rzeźby outdoorowej, dedykowanej przestrzeni 

architektonicznej Kompleksu Biurowego Imagine. Rzeźba winna komponować się z przestrzenią 
Kompleksu Biurowego Imagine, być elementem identyfikującym lokalizację, służyć budowaniu 
pozytywnego wizerunku miejsca, i jego korzystnego odbioru przez użytkowników i 
odwiedzających. 

4.2. Idea projektu zakłada użycie konkretnego materiału i określonych metod warsztatowych przy 
projektowaniu i realizacji rzeźby, oraz uwzględnienie terminu ukończenia realizacji w skali 
docelowej, jakim jest 30 września 2019 roku. Zadanym typem materiału, w obszarze którego 
należy poruszać się przy opracowywaniu koncepcji projektu, jest szeroko rozumiana stal hutnicza, 
obrabiana metodami wszechstronnie pojmowanego ślusarstwa artystycznego. 

4.3. Budżet na realizację rzeźby, bez uwzględnienia nagrody konkursowej, wynosi nieprzekraczalną 
kwotę 90 000 PLN brutto. 

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie 
5.1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci odbywający aktualnie zajęcia z zakresu rzeźby 

na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych w ramach kierunku rzeźba studiów I i II stopnia oraz 
w ramach Zakładu Propedeutyki Rzeźby, a także absolwenci kierunku rzeźba Wydziału Rzeźby i 
Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.  

5.2. Kompozycja projektów uwzględniać winna parametry wymiarowe i wizualne Kompleksu 
Biurowego Imagine oraz uwzględniać wymogi ergonomii i bezpieczeństwa odwiedzających obiekt. 

5.3. Każdy projekt konkursowy powinien zawierać: 

 wizualizację graficzną rzeźby w dowolnej technice w co najmniej trzech rzutach, w tym co 
najmniej jedno ujęcie zaaranżowane w przestrzeni docelowej (organizator konkursu zapewni 
niezbędne materiały) 

 model rzeźby w skali 1:6, wykonany w materiale i technice maksymalnie tożsamej z docelowymi 
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 opis techniczny rzeźby, zawierający rozwiązania montażowe, umożliwiające przygotowanie 
techniczne otoczenia pod montaż rzeźby, 

 kosztorys realizacji rzeźby docelowej, uwzględniający wymogi postawione przez Fundatora, 
opisane niniejszym regulaminem. W kosztorysie uczestnik powinien uwzględnić swoje odrębne 
honorarium za udział w realizacji rzeźby w formacie docelowym, oraz niezbędne koszty 
techniczne i materiałowe, niewchodzące w kwotę honorarium, przy czym honorarium to 
powinno określać również wynagrodzenie za przeniesienie własności rzeźby. 

 opis projektu, objaśniający ideę i przyjęte rozwiązania plastyczne 

 harmonogram prac realizacyjnych, uwzględniających nieprzekraczalny termin montażu rzeźby w 
skali docelowej na terenie Kompleksu Biurowego Imagine – 30 września 2019 roku. 
 

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

  złożenie zgłoszenia konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 6.1., w sposób wskazany w Regulaminie; 
do zgłoszenia konkursowego uczestnik  może dołączyć wizerunek; 

 złożenia w sposób wskazany w Regulaminie w terminie wskazanym w pkt 6.1 pisemnego 
oświadczenia, że zgłoszone przez uczestnika prace są jego autorskim dziełem, nie naruszają 
praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszają ani majątkowych ani osobistych praw 
autorskich osób trzecich, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu; 

 złożenie pracy konkursowej w terminie wskazanym w pkt 6.1 Regulaminu, zgodnie z 
wymaganiami technicznymi i w sposób wskazany w Regulaminie; 

 wykorzystanie materiałów przekazanych przez Fundatora w związku z konkursem, stanowiących 
Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu, tj. wizualizacji Kompleksu Biurowego Imagine, wyłącznie 
w celu sporządzenia prac konkursowych; 

 niespełnienie któregokolwiek z warunków uczestnictwa w konkursie powoduje odrzucenie 
zgłoszenia konkursowego i zgłoszonej pracy konkursowej. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu 
określonych w regulaminie. 
 

6. Zasady zgłaszania Uczestników do konkursu, składania prac konkursowych i wymaganych 
dokumentów 

6.1. Uczestnik konkursu dostarczy do Sekretarza konkursu, tj. mgr. Michała Matysiaka w terminie do 
dnia 15 czerwca 2019r. do godz. 12.00: 
a) zgłoszenie konkursowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
b) oświadczenie dotyczące praw autorskich, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu,  
c) pracę konkursową (wymóg osobistego złożenia). 

Miejscem składania dokumentów jest sala 159 (tj. sekretariat WRiDI) na Wydziale Rzeźby i Działań 

Interaktywnych w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, w dniach i 

godzinach pracy Sekretariatu Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Składanie dokumentów w 

innych godzinach jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z Sekretarzem konkursu. 

6.2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.  
6.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
6.4. Na pracę złożoną w ramach konkursu muszą składać się: 
Dwie sztywne plansze 100 cm X 70 cm zawierające: 
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 wizualizację graficzną rzeźby w dowolnej technice w co najmniej trzech rzutach, na dwóch 
sztywnych planszach formatu 100 cm X 70 cm, w tym co najmniej jedno ujęcie zaaranżowane w 
przestrzeni docelowej (organizator konkursu zapewni niezbędne materiały zdjęciowe), 

 opis techniczny rzeźby, zawierający rozwiązania montażowe, umożliwiające przygotowanie 
techniczne otoczenia pod montaż rzeźby, oraz harmonogram prac umożliwiający realizację i 
montaż rzeźby na terenie Kompleksu Biurowego Imagine do 30 września 2019 roku 

 opis projektu, objaśniający ideę i przyjęte rozwiązania plastyczne, 

 model rzeźby w skali 1:6, wykonany w materiale i technice maksymalnie tożsamej z docelowymi, 

 nośnik cyfrowy z zapisem ww. projektu (przy czym ekwiwalentem modelu w skali 1:6 winna być 
jego zdjęciowa dokumentacja). 

6.5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem prac 
konkursowych Organizatorowi. Prace uszkodzone lub zniszczone w trakcie dostarczania 
Organizatorowi nie będą oceniane. 

6.6. Niespełnienie warunków wskazanych w niniejszym pkt 6 skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia 
konkursowego i zgłoszonej pracy, z zastrzeżeniem pkt 6.7 poniżej. 

6.7. W przypadku gdy okaże się, że praca konkursowa, która zostanie wybrana przez Komisję 
Konkursową jako najlepsza zawierać będzie braki formalne w zgłoszeniu konkursowym, tj. brak 
załączenia wymaganych podpisanych oświadczeń lub podanie niepełnych danych uczestnika w 
zgłoszeniu konkursowym, Komisja Konkursowa wezwie uczestnika do uzupełnienia stwierdzonych 
braków wyznaczając mu w tym celu termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku 
nieuzupełnienia przez Uczestnika stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, praca 
konkursowa i zgłoszenie konkursowe podlegają odrzuceniu.  

6.8. Po odrzuceniu w powyższym trybie pracy konkursowej, uznanej za najlepszą, Komisja Konkursowa 
ma prawo wyboru jako najlepszej innej ze zgłoszonych prac.  

6.9. W celu promocji Konkursu oraz osiągnięć dydaktycznych Organizatora Konkursu , Organizator oraz 
Fundator nagród publikują w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub 
Fundatora informacje zawarte  w zgłoszeniu do Konkursu, w tym dane uczestnika (imię i nazwisko, 
wydział i rok studiów)  oraz jego wizerunek, jeśli został dołączony do zgłoszenia, a także elementy 
prac konkursowych, w tym  wizualizację prac oraz ich dokumentację. 
 

7. Zespół konkursowy 
7.1. Do oceny prac konkursowych Organizator powoła Komisję Konkursową.  
7.2. Oceny formalnej zgłoszonych prac oraz wybór zwycięskiej pracy dokona Komisja Konkursowa w 

drodze tajnego głosowania. Same obrady Komisji Konkursowej nie są objęte klauzulą tajności.  
7.3. Dopuszcza się możliwość niewyłonienia zwycięskiej pracy i tym samym nie przyznania nagrody.  
7.4. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  
7.5. Prace niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone, o czym ich autorzy zostaną odrębnie 

poinformowani. W przypadku nieodebrania prac w terminie 30 dni od daty poinformowania 
uczestnika o odrzuceniu jego pracy, prace zostaną zniszczone. Nieodebranie odrzuconej pracy w 
powyższym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zniszczenie. 

7.6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wyniki podane zostaną do 
wiadomości na stronie internetowej www.asp.lodz.pl oraz na tablicy informacyjnej wywieszonej 
przy sekretariacie Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Udział w konkursie jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wyników konkursu w powyższy sposób. 
Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników, o czym 
uczestnicy zostaną poinformowani. 

7.7. Kryteria oceny 

http://www.asp.lodz.pl/
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Jury konkursu ma za zadanie wyłonić trzy najlepsze projekty. Tryb oceny nadesłanych prac zakłada 
uwzględnienie przez każdego z członków Jury po zapoznaniu się z materiałem opisowym i 
eksponowanymi modelami następujących kryteriów: 

 oryginalności potraktowania idei przyznawanego wyróżnienia (od 0 do 10 punktów), 

 walorów estetycznych projektu (od 0 do 20 punktów), 

 racjonalność technologiczno – realizacyjna (od 0 do 20 punktów). 
Ocena prac odbędzie się w trakcie obrad Jury. Każdy z członków Jury oceni indywidualnie wszystkie 
prace wg powyżej punktacji. O zwycięstwie decyduje liczba punktów. W przypadku równorzędnej 
ilości punktów, Jury musi podjąć decyzję o wyłonieniu i kolejności miejsc punktowanych w drodze 
głosowania, po odbytej dyskusji. 
 

8. Nagrody 
Nagrodami w konkursie są: 

 za zwycięski projekt - nagroda 5.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie realizacji rzeźby 
w skali docelowej, 

  dla dwóch kolejnych najwyżej ocenionych prac - dwie równorzędne nagrody w wysokości 4 000 
zł 

Nagrody wypłaca laureatom Fundator. Warunkiem wypłaty nagrody jest zawarcie przez laureata z 
Fundatorem umowy przenoszącej na Fundatora z chwilą otrzymania nagrody autorskie prawa 
majątkowe do pracy konkursowej, w ramach kwoty nagrody. 
 

Dodatkowym rozliczeniem jest przekazanie przez Fundatora łącznej kwoty 2 500 zł w formie 
darowizny dla Organizatora. 

 
8.1. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na wskazany przez zwycięzcę numer rachunku bankowego. 
8.2. Zwycięski projekt będzie miał możliwość realizacji rzeźby złożonej w konkursie z zastrzeżeniem, że 

Fundator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zwycięskiego projektu bez konieczności 
podawania powodu, co nie będzie miało wpływu na przyznaną laureatowi nagrodę. Laureat 
konkursu powyższe akceptuje i przystępując do konkursu zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń 
w związku z brakiem realizacji projektu.  

8.3. W razie realizacji rzeźby przez Fundatora, we współpracy z autorem podpisana zostanie odrębna 
umowa, określająca zakres obowiązków rzeźbiarza, odrębne wynagrodzenie ustalone na 
podstawie odrębnych negocjacji, a także zasady wykonywania autorskich praw osobistych w 
odniesieniu do rzeźby. Proponowana przez uczestnika wysokość wynagrodzenia powinna wynikać 
z kosztorysu, o któym mowa w pkt. 5.3 niniejszego Regulaminu. 

8.4. Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w zorganizowanej na terenie Kompleksu Biurowego 
Imagione wystawie pokonkursowej. W zależności od wyniku konkursu i poziomu prezentowanych 
modeli, Fundator nie wyklucza odrębnego zaoferowania autorom nienagrodzonych rzeźb odrębne 
nabycie ich modeli w skali 1:6 w celu stałej ekspozycji we wnętrzach Kompleksu Biurowego 
Imagine na podstawie odrębnych umów. 

8.5. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostanie 
powiadomiony odrębnie, telefonicznie lub mailowo. 
 

9. Harmonogram Konkursu 
Konkurs przebiegnie według poniższych ram czasowych: 

 1 kwietnia 2019 roku - ogłoszenie konkursu, 
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 1 kwietnia – 15 czerwca 2019 roku - przyjmowanie prac konkursowych w sekretariacie WRiDI 
(sala 159) 

 15 – 25 czerwca 2019 roku – Obrady Komisji Konkursowej, 

 do 30 czerwca 2019 roku – Ogłoszenie wyników konkursu, 

  Październik 2019 roku – Wystawa pokonkursowa nadesłanych projektów. 
 

10. Dane osobowe 

 Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe uczestników takie jak: imiona i nazwiska, numery 

PESEL, adresy zamieszkania, adresy e-mail i numery telefonów w celach związanych z organizacją 

Konkursu. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte 

zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

11. Postanowienia końcowe.  

11.1. Organizator oraz Fundator nagród nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich 
związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych bądź 
nieaktualnych danych przez uczestników oraz nieprawdziwych oświadczeń. Odpowiedzialność w 
tym zakresie spoczywa na Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne dane albo złożył 
nieprawdziwe oświadczenia. 

11.2. W przypadku skorzystania z Organizator z uprawnienia przewidzianego brzmieniem punktu 7.4 
Regulaminu, Organizator jak również Fundator nie zwraca kosztów, jakie ponieśli Uczestnicy 
konkursu w związku z przygotowaniem prac i czynnościami wynikającymi z Regulaminu. 

11.3. Do obsługi konkursu, w tym udzielenia informacji dotyczących konkursu Organizator powołał 
Komitet Organizacji Konkursu, w skład którego wchodzą:  
- prof. Marek Wagner (Przewodniczący) 
- dr Marcin Mielczarek, Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych 
- mgr Michał Matysiak (Sekretarz Konkursu) 

Do obowiązków Sekretarza Konkursu należy: 

 udzielanie informacji mailowych i telefonicznych zainteresowanym – od momentu ogłoszenia 
konkursu, do zakończenia terminu zgłoszeń, 

 przyjęcie, zabezpieczenie prac i ich przygotowanie ekspozycyjne do obrad Jury, 

 prowadzenie dokumentacji Konkursowej. 
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnego powodu, przy 

czym uczestnicy zostaną o tym poinformowani. 
11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego.  
 

 


