
Regulamin Konkursu  

„Kobieca Strona Sztuki”  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu 
„Kobieca Strona Sztuki” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Femikolektyw: Magdalena Głodek, 
Coniew 48, (05 – 530) Góra Kalwaria, oraz Duchnicka 3 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (01-796), ul. Duchnicka 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 
0000226767, NIP: 525-23-27-074. 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres 
kobiecastronasztuki@defabryka.pl w terminie podanym w § 3, portfolio wraz ze 
zdjęciami prac, które Uczestnik chce pokazać w Konkursie, a także danymi 
kontaktowymi (nr telefonu, adres mailowy). Zdjęcia prac muszą zawierać: imię i 
nazwisko, tytuł, format, a także wskazywać technikę wykonania. Plik portfolio w 
formacie pdf zawierać powinien również krótką biografię, tj. przebieg artystycznej 
ścieżki Uczestnika.  

Kosztu transportu prac na otwarcie wystawy i odbioru prac po zakończeniu wystawy ponosi 
Uczestnik 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs ma charakter jednorazowy. Trwa od 11 października 2022 r. do 14 listopada 
2022 r. W tym czasie przyjmowane będą na adres kobiecastronasztuki@defabryka.pl 
zgłoszenia prac do Konkursu. 

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.). Organizator 
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.  

3. 22 listopada 2022 r. zostanie ogłoszona lista Uczestników – laureatów Konkursu, 
których prace zostały wybrane do prezentacji na wystawie.  

4. Wyboru prac do prezentacji na wystawie dokonuje Organizator. 

5. Wybrane w Konkursie prace Uczestnik – laureat Konkursu prześle do dnia 30 listopada 
2022 roku na adres: Izabela Rogala DEFABRYKA ul. Duchnicka 3 bud 4, 01-796 
Warszawa, telefon 609 863 866 lub dostarczy osobiście po ustaleniu szczegółów 
przekazania z Izabelą Rogala.  

6. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne, 
nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego przez 
Uczestnika zdjęcia prac, w tym m.in. publikowanie w mediach społecznościowych, czy 
na stronach internetowych Organizatora.  

7. Wystawienie prac podczas wystawy odbywać się będzie na podstawie umowy o 
wystawę, której zawarcie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia prac.  

 

 

§ 4 

Zwycięzcy i nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest prezentacja jednej lub więcej prac na wystawie Kobieca 
Strona Sztuki w Defabryce przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.  

2. Wystawa odbywać się będzie od 9 grudnia 2022 roku do 05 lutego 2023 roku. 

3. W przypadku sprzedaży prac podczas trwania wystawy pobierana jest prowizja  
w wysokości 15 % przez Organizatora tj. Defabrykę. 

 

 

 



§ 5 

Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1781). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 
będzie Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania 
Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się 
ich poprawienia oraz żądania usunięcia. 

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte (z 
wyłączeniem zgodnie z par. 3 punkt 3). 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne 
nieleżące po stronie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień 
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów 
niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza 
wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie 
odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie 
ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w 
szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym 
lub w sposób zawiniony. 

 


