
Konkurs OFF_ON

Informacje o organizatorze i miejscu konkursu
Międzywydziałowe Koło Naukowe X Internet / Kultura / Sztuka działające na Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Opiekun koła: dr hab. Maria Wrońska
Przewodniczący koła Dominik Podsiadły
Kontakt: knaukx@asp.wroc.pl
Miejsce realizacji konkursu: Strona Koła Naukowego X - Internet / Kultura / Sztuka:
http://kolo-x.net/wpg/off_on/.

Idea:
OFF_ON jest zamkniętym konkursem skierowany do studentek/ów i doktorantek/ów
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy studiowali w semestrach 2019/20 i
2020/21. Udział w konkursie jest bezpłatny. Celem i główną ideą konkursu jest
promowanie oraz dokumentowanie szeroko rozumianej aktywności twórczej studentów i
doktorantów w przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu dostępnych w niej środków
przekazu i w nawiązaniu do specyficznego okresu związanego z pandemią COVID-19. Ideą
konkursu jest zainteresowanie studentów i doktorantów naszej uczelni twórczymi
możliwościami, które drzemią w sieci. Chcemy także zobaczyć jak studenci i doktoranci
naszej Akademii poradzili sobie z zamknięciem w domach bez możliwości
z korzystania z infrastruktury naszej uczelni i jak wykorzystali ten czas na poszukiwanie
nowych źródeł ekspresji i ciekawych sposobów na udostępnianie swoich dokonań poprzez
Internet. Finalna wystawa jest pomyślana, jako okazja do pokazania specyficznego signum
temporis okresu, na który jako ludzie oraz artyści nie byliśmy przygotowani.
Wystawa pokonkursowa zaprezentuje prace, które powstały od początku ogłoszenia stanu
epidemii w Polsce to jest od dnia 16 marca 2020 do końca czerwca 2021.
Warunkiem udziału jest opublikowanie pracy na dowolnej stronie internetowej - z
włączeniem mediów społecznościowych - w podanym przez organizatora terminie. Prace
przesłane na konkurs muszą być udostępnione publicznie. Nie przyjmujemy prac
wysłanych e-mailem lub z poprzez serwisy do przesyłania plików takie jak Dropbox,
WeTransfer, SendSpace lub inne podobne.
Temat i rodzaj prac jest dowolny, projekty mogą być wykonane w dowolnej technice oraz w
dowolnym medium. Konkurs jest skierowany do wszystkich wydziałów ASP.
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Przewidziane są trzy nagrody finansowe ze środków własnych koła: za zajęcie pierwszego,
drugiego i trzeciego miejsca. Dodatkowo organizator przewiduje pięć wyróżnień
honorowanych pamiątkowym dyplomem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą
brały udział
w internetowej wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana na stronie
internetowej koła pod adresem: kolo-x.net/wpg/off_on/, w tym na stronach Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. i na stronie koła na Facebooku: Koło
Naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka z łączem na stronie partnera koła: WPG

REGULAMIN:

Ogólne informacje:
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „OFF_ON”.
2. Organizatorem konkursu „OFF_ON” jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta

we Wrocławiu - Międzywydziałowe Koło Naukowe X Internet / Kultura / Sztuka, we
współpracy z internetowym projektem wirtualnych galerii WPG

3. Miejscem prezentacji wystawy pokonkursowej „OFF_ON” jest strona
kolo-x.net/wpg/off_on/ z łączem na stronie międzynarodowego projektu
wirtualnych galerii WPG

4. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów ASP będących
studentkami/mi i doktorantkami/mi w semestrach 2019/20 i 2020/2021.

5. Po przeprowadzeniu konkursu organizator zorganizuje wystawę pokonkursowa
„OFF_ON”, na której zaprezentowane zostaną wybrane przez jury konkursowe prace
biorące udział w konkursie.

6. Temat i technika (zezwalamy na przesyłanie dowolnych materiałów zgodnych z
zasadami etycznymi i obowiązującym prawem) zgłaszanej prac/y jest dowolna, lecz
musi być umieszczona publicznie w Internecie pomiędzy 16 marca 2020 a 30 maja
2021.

7. Miejsce i forma nadsyłania prac: prace do konkursu należy przesłać wyłącznie
poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie: w formie linku do strony
internetowej kierujący do zgłaszanej pracy.

8. Organizator akceptuje również zgłoszenia grupowe, pod warunkiem, że
przynajmniej osoba zgłaszająca pracę był/jest studentem/doktorantem w okresie
wskazanym w pkt.4.

9. Zwycięzcy zostaną wybrani do wystawy pokonkursowej poprzez Jury konkursu.
10.Warunkiem udziału w konkursie będzie przesłanie do organizatora kompletnego

zgłoszenia, spełniającego wymogi formalne Regulaminu.
11.Termin trwania wystawy pokonkursowej „OFF_ON”: 31.07.2021 – 30.09.2021.
12.Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021.
13.Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez

sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
14.Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
15.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2021 r. i jest dostępny na stronie

internetowej Organizatora.

Zgłoszenie konkursowe:
1. W celu wzięcia udziału w konkursie wymagane jest wypełnienie formularza

konkursowego dostępnego na stronie: https://forms.gle/VvkgqhbuYWFTQBWQ6 *
▪ Punkty 1-4: Zaznacz zgodnie z prawdą wymagane oświadczenia
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▪ Punkt 5: Podanie w formularzu danych kontaktowych imię i nazwisko autora
lub głównego przedstawiciela w przypadku zgłoszenia zbiorowego, adres
e-mailowy zgłaszającego pracę.

▪ Punkt 6: Dodanie linku do zgłaszanej pracy.
2. W przypadku stwierdzenia, że Zgłaszający lub dokonane zgłoszenie nie spełniają

wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszenie zostanie odrzucone
3. Uczestniczka/k lub zespół uczestników (kolektyw, grupa) może przesłać jedno

zgłoszenie w formie linku do jednej pracy umieszczonej w Internecie lub do projektu
składającego się z zestawu prac.

4. Organizator przewiduje możliwość zgłoszenia projektu przez kolektyw artystyczny
lub grupę, w którym co najmniej jedna osoba, w takim wypadku osoba zgłaszająca
musi spełniać warunki regulaminu - to jest być studentką/em lub doktorantką/em w
wymaganym przez organizatora terminie.

5. Zgłaszający oraz ( w przypadku utworów współautorskich - każdy Uczestnik
postępowania konkursowego) oświadcza, że jest autorem/autorką lub
współautorem/współautorką zgłaszanej pracy konkursowej i przysługują mu/jej
prawa autorskie do wszystkich elementów zawartych w przesłanym zgłoszeniu.
Prace nadesłane wraz ze zgłoszeniem konkursowym muszą stanowić dzieło
autorskie Zgłaszającego/ Uczestników i nie mogą posiadać wad prawnych (t.j.
prawa do zgłaszanych prac nie mogą przysługiwać innym niż biorący udział w
konkursie osobom oraz prawa te nie mogą być w żaden sposób ograniczone).

6. Zgłaszający (lub wszyscy Uczestnicy) potwierdza (w formularzu zgłoszenia), że jest
świadom odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej z tytułu naruszenia praw
autorskich przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [Dz.U. 2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03]. 

* Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie, poprzez przesłanie wyżej wskazanych
dokumentów, jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu konkursowego.

Nagrody:
1. Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda finansowa w wysokości 500 PLN
2. Za zajęcie drugiego miejsca nagroda finansowa w wysokości 300 PLN
3. Za zajęcie trzeciego miejsca nagroda finansowa w wysokości 200 PLN
4. Dodatkowo organizator przewiduje pięć wyróżnień honorowanych pamiątkowym

dyplomem.
5. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą brały udział w internetowej

wystawie na stronie koła pod adresem: kolo-x.net/wpg/off_on/ z łączem na stronie
partnera koła: WPG
i na stronie koła na Facebooku: Koło Naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka, w tym
na stronach Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Terminy:
1. Ogłoszenie konkursu: 17.05.2021
2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.05.2021
3. Termin ogłoszenia wyników: 30.06.2021
4. Czas trwania wystawy pokonkursowej: 31.07.2021 – 30.09.2021

Wybór projektów:
1. Wyboru laureatów dokona jury konkursu w składzie: prof. Stanisław Sasak(ASP), dr

hab. Ewa Wójtowicz(UAP), dr Mira Boczniowicz(ASP), Domenico Dom
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Barra(IT/Internet) i przewodniczący koła organizującego konkurs Dominik
Podsiadły(ASP/KN_X)

2. Decyzje jury konkursu podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością
głosów.

3. Każdemu członkowi jury konkursowego przysługuje jeden głos; w razie równości
głosów przewodniczącemu jury konkursowego przysługuje głos rozstrzygający.

4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora i w mediach
społecznościowych i skontaktujemy się indywidualnie z autorką/autorem
zaakceptowanego projektu drogą mailową.

5. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianom.
6. Organizator zastrzega, iż jury OFF_ON może nie przyznać poszczególnych nagród,

przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać
nagrody dodatkowe.

Przystąpienie do konkursu oznacza:
1. Że Uczestniczka/k akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu konkursu oraz wystawy internetowej „OFF_ON”.
2. Uczestniczka/k zobowiązuje się przesłać do organizatora oświadczenie o swoim

faktycznym statusie studenta lub doktoranta, podając w nim w numer indeksu lub
wyraźną kopię (skan lub zdjęcie) stosownego zaświadczenia z dziekanatu.

3. Uczestniczka/k wyraża zgodę na prezentowanie i oznaczanie go w materiałach
prezentowanych na stronie internetowej organizatora i w mediach
społecznościowych na profilach organizatora i współorganizatorów (Facebook,
YouTube) na cele związane z, promocją konkursu oraz informowaniem o jego
wynikach.

4. Uczestniczka/k nie będzie sprzeciwiać się zmianom terminu konkursu lub trwania
wystawy pokonkursowej.

Ogólne warunki udziału w konkursie:
1. Warunkiem udziału w konkursie oraz wystawie pokonkursowej „OFF_ON jest status

studenta lub doktoranta. W konkursie mogą brać też byli studenci i doktoranci z
semestru 2019/20 po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających
ich ówczesny status.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie konkursu i
harmonogramie przedsięwzięcia „OFF_ON”.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury i ich bliscy.
4. Uczestnicy wystawy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz

prawa
pokrewne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, organizacji
wystawy
konkursowej oraz informowania o konkursie i wystawie w materiałach własnych
Organizatora, galeriach wskazanych przez Organizatora, a także w innych środkach
przekazu, w szczególności rozporządzania nimi i korzystania z nich na
następujących polach eksploatacji: digitalizacja, wprowadzenie do pamięci
komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk,
nagranie na nośniku pamięci,
wprowadzenie do obrotu, upublicznienie w Internecie (na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., nr 90,
poz. 631 ze zm.).

Klauzula informacyjna:



Administrator danych - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane
osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Inspektor danych
osobowych Akademii Sztuk Plastycznych im. E. Gepperta we Wrocławiu, z siedzibą przy pl.
Polskim 3/4, 50-156 Wrocław.
Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Marian Suliga tel.: +48 71 343 80 31
wew. 211 e-mail: iod@asp.wroc.pl
Inspektor ochrony danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony
danych na adres e-mail: iod@asp.wroc.pl.
Cel przetwarzania - Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja
konkursu OFF_ON
Podstawa przetwarzania - Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 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 (RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) zgoda na upublicznienie wizerunku,
imienia i nazwiska i biogramu w publikacjach w Internecie.
Okres przechowywania danych - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
okres 10 lat,
a dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
Odbiorcy danych - Odbiorcami Państwa danych osobowych upublicznianych na stronie
internetowej będą użytkownicy Internetu, w przypadku pozostałych danych odbiorcami
mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.
Prawa osób - Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do
nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl). W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody
macie Państwo prawo do wycofania zgody oraz żądania usunięcia danych.
Dobrowolność podania danych - Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale
jest niezbędne do udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

1. Informacje kontaktowe(email, telefon, adres zamieszkania)
2. PESEL,
3. Data i miejsce urodzenia,
4. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
5. Numer konta (w celu przekazania nagrody pieniężnej).

Wszelkie pytania związane z programem i regulaminem należy kierować pod adres e-mail:
knaukx@asp.wroc.pl w tytule e-maila proszę wpisać: „Konkurs OFF_ON”
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