
 

 

Załącznik nr 1 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Zostań projektantem obuwia specjalistycznego!” 

 
§ 1. 

Organizatorzy Konkursu 
 

Organizatorami Konkursu są: 
1. PPO PP z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dalej PPO; 
2. Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, dalej Uczelnia.  
 

§ 2. 
Uczestnicy i zasady Konkursu 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które na dzień złożenia pracy konkursowej posiadają 

status studenta Uczelni. 
2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów tak zwanego obuwia bezpiecznego. 
3. Zgłaszana praca konkursowa musi się składać z minimum trzech projektów obuwia 

bezpiecznego, które powinny być ze sobą spójne i tworzyć kolekcję pod względem 
kolorystycznym, konstrukcyjnym lub w zakresie zastosowanych materiałów.  

4.  Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. 
Zgłoszenia prac konkursowych dokonywać można wyłącznie elektronicznie pod adresem: 

projekt_obuwia@po.edu.pl 
5. Akceptowane formaty zgłaszanych elektronicznie prac konkursowych, to: JPG, JPEG, BMP 

oraz PDF (dla skanów prac konkursowych wykonanych techniką odręczną). Maksymalna 
wielkość pliku z przesłaną pracą konkursową nie może przekroczyć 10 MB. 

6. Przy zgłoszeniu pracy konkursowej należy podać: imię i nazwisko autora zgłaszanej pracy 
konkursowej oraz kontakt mailowy i telefoniczny. 

7. Zgłoszenia prac konkursowych dokonywać można do dnia 14 czerwca 2022 r. 
 

§ 3. 
Przebieg konkursu  

 
1. Zgłoszone do Konkursu prace konkursowe podlegają ocenie komisji konkursowej.  
2. Komisja konkursowa wybierze zwycięskie prace konkursowe w ciągu 21 dni, licząc od dnia 

określonego w § 2 ust. 8.   
3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. 
4. W Konkursie przewidziane są, następujące nagrody: 

• za zajęcie I miejsca - 3 000 zł; 
• za zajęcie II miejsca - 2 000 zł; 
• za zajęcie III miejsca - 1 000 zł. 

5.  Otrzymanie nagrody wskazanej w ust. 4 uzależnione jest od nieodpłatnego przekazania przez 
laureatów Konkursu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, autorskich praw 



 

 

majątkowych do projektów obuwia bezpiecznego zgłoszonych w pracy konkursowej na 
PPO.  

 
§ 4. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
2. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej mają charakter ostateczny. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków 

Regulaminu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu. W takim przypadku 

uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 
5. Organizatorom przysługuje prawo zmiany Regulaminu konkursu. O zmianie Regulaminu  

uczestnicy Konkursu są powiadamiani droga elektroniczną.  
 

 
 
 
 
  


