
 Uwaga, uwaga!  Konkurs na koszulkę WWSI!  
 

Zaprojektuj okolicznościową koszulkę z okazji 20-lecia Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Informatyki: 

  wymyśl napis lub/i grafikę 

 umieść na koszulce okolicznościowe logo WWSI  

  wyślij swoją pracę na adres: lektorat@wwsi.edu.pl do 12.12.2020 
i wygraj nagrody:  

I. Roczny abonament Adobe Creative Cloud (w tym Photoshop i Illustrator) 
II. dysk SSD 512GB (pod SATA) 

III. USB 3.0 16 GB z okolicznościowym logo WWSI 
 
Regulamin konkursu:  

 
1. Tematem konkursu jest projekt koszulki promującej WWSI i 20-lecie uczelni. Na koszulce powinno 

znaleźć się poniższe, okolicznościowe logo WWSI oraz napis lub/i grafika. 

 
2. Prace należy nadsyłać do 12.12.2020 (do godz. 23.59) na adres mailowy: lektorat@wwsi.edu.pl w  

wraz z danymi osobowymi takimi jak: 

- Imię i Nazwisko 

- Nr albumu 

  

3. Mile widziane będą projekty koncepcyjne. 

 

4. Najlepiej, aby prace zostały przygotowane wg następujących specyfikacji: 

- pliki wektorowe: Corel Draw do wersji X3, Adobe Illustrator do wersji CS3, pliki eps i pdf. Aby 

uniknąć problemów z czcionką wszystkie obiekty tekstowe należy zamienić na krzywe. 

- pliki rastrowe: (pdf, png, jpg, tif, bmp, psd itp). Rozdzielczość przygotowanego pliku powinna 

wynosić od 150 do 300 ppi (przy grafice ustawionej 1:1). Prace należy przygotowywać w formacie 

CMYK lub przynajmniej z włączonym widokiem CMYK. 

 

5. Należy podać kolor koszulki, na której ma się znaleźć projekt.  

 

6. W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci i absolwenci WWSI z wyjątkiem osób 

wchodzących w skład jury.  

 

7. W mailu należy zawrzeć deklarację, iż jest się autorem projektu i że posiada się pełne prawa 

autorskie do dzieła.  

 

Treść maila: „Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z 

regulaminem konkursu i jestem twórcą oryginalnego projektu koszulki, którego wizualizacje stanowią 
załącznik do oświadczenia. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone praca autorskie do 
projektu a praca nie jest obciążona i ograniczona roszczeniami osób trzecich. Niniejszym przenoszę na 

mailto:lektorat@wwsi.edu.pl


Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki wszystkie prawa majątkowe do stworzonego przez mnie 
projektu. W przypadku wygranej oświadczam, iż przenoszę na Warszawską Wyższą Szkołę 

Informatyki wszystkie prawa autorskie do projektu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.” 
 

8. Jury składające z wykładowcy WWSI, pracownika działu ZTT WWSI, Kierownika Studium 

Języków Obcych,  Przedstawiciela uczelni ds. obchodów 20-lecia oraz studenta WWSI ogłosi wyniki 

do 17.12.2020 włącznie.  

 

9. Nagrody:  

I. Roczny abonament Adobe Creative Cloud (w tym program Photoshop i Illustrator) oraz 

koszulka ze zwycięskim projektem  

II. dysk SSD 512GB (pod SATA) oraz koszulka ze zwycięskim projektem 

III. USB 3.0 16 GB z okolicznościowym logo WWSI oraz koszulka ze zwycięskim projektem 

 

10. Zwycięzcy konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową (na adres zwrotny 

maila).  

  

11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie pracy na 

stronie WWSI oraz umieszczenie jej na koszulkach WWSI. Uczestnik konkursu, którego praca 

zostanie wybrana jako zwycięska, przeniesie na Organizatora prawa autorskie majątkowe do całości 

nagrodzonej pracy na wszelkich polach eksploatacji a w szczególności w zakresie utrwalania, obrotu, 

upowszechniania, użyczania i zwielokrotniania pracy konkursowej. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania pracy 

konkursowej, ani też pod względem czasowym i terytorialnym.  
 

12. Wysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych dotyczących udziału w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne. Dane 

osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych 

osobowych uczestnika jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17, 

Warszawa 00-169. Uczestnik jest uprawniony do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych 

oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 

 


