
 
 
 
 REGULAMIN KONKURSU MSKPU 2018 NA PROJEKT KAPELUSZA 
 
1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu MSKPU 2018, którego celem jest odkrycie i 
promocja młodych, uzdolnionych osób pasjonujących się modą oraz rysunkiem. Konkurs jest 
kierowany do osób, które nie są uczniami żadnej szkoły artystycznej. 
 
 2. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest em pe studio design Sp. Z o.o., 
właściciel MSKPU - Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie.  
 
3. Prace zgłoszone do konkursu mogą być wyłącznie autorstwa osób zgłoszonych do konkursu.  
 
4. Zgłoszenie rysunku/projektu kapelusza oraz uzupełnionego formularza do konkursu jest 
jednoznaczne z oświadczeniem o niebyciu uczniem szkoły artystycznej. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie w mediach.  
 
6. Tematem zgłoszonej pracy jest projekt kapelusza 
 
7. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: zgłoszenie prac mailem do 20 grudnia 2018 oraz ogłoszenie 
zwycięzców do 27 grudnia 2018 roku.  
 
8. Termin nadsyłania prac upływa 20 grudnia 2018 o 23:59 roku.  
 
9. W ramach kwalifikacji oceniane będą prace spełniające następujące kryteria:  
 
a) Każdy z uczestników konkursu zgłasza 1 do 2 prac oraz zaznacza swoje uczestnictwo w Konkursie - 
na wydarzeniu na Facebooku. Wydarzenie to jest utworzone specjalnie na tę okazję na profilu 
Facebook Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru  
 
b) Prace w formacie JPG - projekt kapelusza złożony w formie rysunku żurnalowego oraz rysunku 
technicznego, opisującego detale oraz założenia wykonania projektu przez pracownię modniarską  
powinny być wysłane na adres: info@mskpu.com.pl, do 20 grudnia 2018 roku.  
 
10. Spośród prac przesłanych do udziału w konkursie zostanie wyłonionych 3 wyróżnionych. 
 
11. Komisja Konkursowa składa się z Dyrektora MSKPU, projektantki kapeluszy Marty Galinskiej oraz 
jednego wykładowcy MSKPU. 
 
12. Komisja ocenia zgłoszone prace poprzez innowacyjność oraz nawiązanie do współczesnych 
trendów. 
 
13. Najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 roku na wydarzeniu konkursu na Facebooku zostanie 
opublikowana lista wyróżnionych. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o nagrodach drogą 
mailową.  
 
14. Prace konkursowe uczestników zostaną upublicznione na wydarzeniu Konkursu na profilu 
Facebook Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru. 



 
15. Nagrody:  
 
Każdy z trzech wyróżnionych otrzyma odpowiednio:  
1. miejsce - realizacja projektu zwycięskiego kapelusza w pracowni Martoczki, zestaw gadżetów 
MSKPU 
2. miejsce - zestaw gadżetów MSKPU 
3. miejsce - zestaw gadżetów MSKPU 
 
16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wszystkich materiałów 

konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu w celach realizacyjnych Konkursu MSKPU 

2018 oraz w celach reklamowych i marketingowych, na wydarzeniu Konkursu na Facebooku i w 

materiałach PR-owskich (prasa, radio, telewizja).  

17. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.  

18. Wszelkie koszty przygotowania rysunków związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik 

Konkursu. 

19. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do udostępnienia na swoim Facebooku informacji o 

nagrodzie.  

20. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego uczestnika na 

wykorzystanie jego danych w celach realizacji Konkursu MSKPU 2018, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi 

zmianami) oraz z RODO.  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


