REGULAMIN KONKURSU
DAWNA SZTUKA PISANIA LISTÓW

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą DAWNA SZTUKA PISANIA LISTÓW i jest zwany dalej
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Kaligraficzna - Nice Letter Studio, Plac Dąbrowskiego 2/4
lok. 32, 00-055 Warszawa.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 listopada 2021 roku, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada
2021 roku.

II. Uczestnicy konkursu.
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku niepełnoletnich
uczestników wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii PRACA INDYWIDUALNA.
3. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie listu do Pracowni Kaligraficznej Nice Letter na
wybrany przez siebie temat.
4. Uczestnicy przygotowują list w formie papierowej na formacie dowolnym (rodzaj papieru dowolny).
Praca może być formie grafiki, pocztówki, rysunku, malarstwa. Motywem przewodnim pracy ma być
litera wkomponowana w gotowe dzieło.

III. Warunki udziału w konkursie.
1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy załączyć informacje na temat autora
- imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora
Konkursu.

4. Prace konkursowe należy wysyłać pocztą na adres Nice Letter Studio Plac Dąbrowskiego 2/4 lok. 32,

00-055 Warszawa - liczy się data stempla pocztowego.
5. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów.
1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa,
w której skład będą wchodzić przedstawiciele Nice Letter Studio na czele z Aleksandrą Ćwikowską.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II oraz III miejsca.
3. Nagrody:
- Kurs Kaligraficzny - cykl Renesans Kaligraficzny lub cykl Eksperyment Kaligraficzny (stacjonarnie
lub online),
- Jedno weekendowe spotkanie z Kursu Kaligraficznego Renesans Kaligraficzny lub Linoryt (w
wybranym terminie, stacjonarnie lub online),
- Jednodniowe Warsztaty Pisania Listów.
4. Terminy kursów można znaleźć na stronie internetowej www.niceletter.pl.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na równowartość pieniężną.
6. O wygranej laureaci dowiedzą się poprzez wiadomość e-mail w terminie 7 dni od dnia zakończenia
konkursu. Wyniki również zostaną opublikowane na mediach społecznościowych takich jak Instagram oraz
Facebook.
7. Aby wybrać odpowiedni termin kursu, należy się kontaktować wysyłając maila na adres:
studio@niceletter.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w mediach społecznościowych.

V. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez
Organizatora prac w mediach społecznościowych.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, lub niepodanie ich spowoduje wykluczenie
z udziału w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

