REGULAMIN KONKURSU
„SIŁA AGATU”
§1
Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-321) przy ul.

Świerzawskiej 1, NIP: 778-01-71-607, REGON: 630182051, KRS: 0000743417, Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Konkurs organizowany jest w ramach działalności prowadzonej przez
Organizatora Galerii YES, znajdującej się w Poznaniu (61-770) przy ul. Paderewskiego 7.
2.Konkurs jest prowadzony pod nazwą „agatART. Siła kamienia”.
3.Konkurs jest zorganizowany z okazji jubileuszu 40-lecia YES Biżuteria S.A., a jego celem
jest wsparcie sztuki związanej z biżuterią i prezentacja prac oraz koncepcji twórczej artystów
będących uczestnikami Konkursu na zorganizowanej wystawie pokonkursowej.
4.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie artyści, którzy otrzymali od Organizatora
zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie.
2.Po otrzymaniu zaproszenia od Organizatora, osoba zainteresowana wzięciem udziału w
Konkursie w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. poinformuje Organizatora o woli
zgłoszenia się do Konkursu poprzez nadesłanie deklaracji udziału drogą elektroniczną na
adres elektroniczny: ilona.rosiak@yes.pl.
3.Po zgłoszeniu się do Konkursu, każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora cztery sztuki
kamienia – agatu, przy użyciu których będzie wykonywać swoją pracę konkursową. Poza
wspomnianymi kamieniami otrzymanymi od Organizatora, Uczestnicy nie są uprawnieni
używać przy wykonaniu prac konkursowych innych kamieni. W przypadku rezygnacji
Uczestnika z udziału w Konkursie lub niewykorzystania przez niego wszystkich sztuk
kamienia, jest on zobowiązany zwrócić kamienie wydane mu wcześniej przez Organizatora
niewykorzystane w Konkursie..
4.Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać i zgłosić dwie prace z zakresu biżuterii i/lub
form złotniczych.
5.Uczestnik bierze udział w Konkursie wyłącznie osobiście. Zgłoszenie pracy konkursowej
będzie rozumiane tak, że Uczestnikowi przysługują do niej prawa autorskie. Organizator nie
odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
6.Zgłaszane prace konkursowe powinny mieścić się w gablotach ekspozycyjnych o
wymiarach 45x45x45cm. Po konsultacji z Organizatorem możliwe jest dopuszczenie pracy o
pozaregulaminowych wymiarach.

7.Prace konkursowe będą przysłane przez Uczestnika na adres Galerii YES (ul.

Paderewskiego 7, 61-770 Poznań) w terminie do dnia 8 października 2021 r. Dostarczenie
pracy do wyżej wskazanego miejsca odbywa się na koszt własny Uczestnika.
8.Warunkiem dopuszczenia pracy do Konkursu jest nadesłanie skanu/fotografii poprawnie
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres
ilona.rosiak@yes.pl lub w formie papierowej wraz ze zgłaszaną pracą/pracami. Wzór karty
zgłoszeniowej zostanie udostępniony Uczestnikom przez Organizatora.
9.Organizator przyjmuje materialną odpowiedzialność za prace konkursowe od momentu ich
otrzymania do chwili zwrotu, tj. chwili nadania przesyłki. Organizator oświadcza, że nie
odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.
§3
Wyniki Konkursu i organizacja Wystawy
1.Nadesłane przez Uczestników prace konkursowe będą podlegały ocenie, pod kątem

pomysłowości oraz jakości i profesjonalności wykonania, przez jury w skład którego
wchodzą:
Maria Magdalena Kwiatkiewicz
Anna Sado
Katarzyna Bukowska
Magdalena Dąbrowska
Marek Nowaczyk
2.W terminie po 8 października 2021 r. jury przeprowadzi obrady, w ramach których

zostaną wybrane/wybrani:
a)zwycięzcy Konkursu;
b)wyróżnione prace, które zostaną wyeksponowane podczas Wystawy.
3.Jury ogłosi wyniki Konkursu poprzez komunikat na stronie internetowej www.galeriayes.pl
oraz w mediach społecznościowych Galerii YES.
4.Prace, które nie będą nagrodzone ani zakwalifikowane do eskpozycji na Wystawie zostaną
odesłane do Uczestnika na jego koszt w terminie do 29 października 2021 r.
5.Wystawa, o której mowa w ust. 2 pkt b) zostanie zorganizowana w terminie od dnia 5
listopada 2021 r. do dnia 8 stycznia 2022 r. w Galerii YES.
6.W przypadku uszkodzenia lub zagubienia prac konkursowych w czasie ekspozycji lub
przechowywania, Organizator w zakresie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność,
zobowiązuje się do pokrycia kosztów koniecznych do ich odtworzenia.
7.Wszystkie zwycięskie oraz wyróżnione przez jury prace zostaną z tego tytułu nagrodzone
oraz trafią do kolekcji Organizatora stając się jego własnością, na co Uczestnicy wyrażają
zgodę. Przewidywane nagrody przekazane zostaną w formie kruszca (srebrnego granulatu)
oraz wystawy indywidualnej w Galerii YES.
8.Organizator, zastrzega sobie uprawnienie do złożenia autorom oferty nabycia innych prac
konkursowych, które zostały nadesłane przez Uczestników w ramach Konkursu.

§4
Nagrody
1.Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:
I nagroda - 1 kg srebra + wystawa w Galerii YES w 2023 roku,
II nagroda - 0,5 kg srebra + wystawa w Galerii YES w 2023 roku,
III nagroda - 0,25 kg srebra.
Organizator może także nagrodzić autorów prac wyróżnionych.
Z każdą nagrodą rzeczową, zwycięzcy Konkursu otrzymają dodatkową nagrodę
pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od
nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości
zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas wernisażu wystawy lub
przekazane zostaną w formie przesyłki kurierskiej.
3.Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich
łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora
zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§5
Dane osobowe
1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest YES
Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 1.
2.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest
Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie dane
osobowe Uczestników Konkursu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
przekazania nagrody, zorganizowania Wystawy pokonkursowej oraz w celu publikacji imienia
i nazwiska autorów prac konkursowych na portalach społecznościowych i stronie
internetowej Galerii YES. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane
przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie
przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowanie informacji o laureatach Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie również na podstawie wyrażonej
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Dane osobowe podawane są przez Uczestników
nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie
oraz otrzymać przyznane przez jury nagrody.
4.Uczestnik, może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres: iod@yes.pl. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa UODO.

5.Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej
zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności
za brak możliwości wydania nagrody.
§6
Postanowienia końcowe
1.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Galerii YES oraz na stronie internetowej pod

adresem www.galeriayes.pl.
2.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie w przypadku
zaistnienia niezależnych od niego przyczyn.
3.Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu
mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące
znaczenie ma treść Regulaminu.
4.Zgłoszenie się do uczestnictwa w Konkursie oraz nadesłanie prac konkursowych jest
jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie
odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

