
Regulamin konkursu na projekt instalacji w Stacji Narciarskiej Dwie 

Doliny Muszyna – Wierchomla 
 

 
Organizator i przedmiot konkursu: 
 

Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla Sp. z o.o., 00-666 Warszawa, ul. 
Noakowskiego 10/23. 

 
Przedmiotem konkursu jest projekt instalacji w Stacji Narciarskiej Dwie Doliny 
Muszyna – Wierchomla.  

 
Konkurs został ogłoszony na ASP w Krakowie i Warszawie. 

 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu 
instalacji artystycznej, która ma na celu wyróżnić i ozdobić Kolej 

Wierchomlę I, znajdującą się w Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna – 
Wierchomla. 

 
2. Konkurs jest skierowany do studentów uczelni artystycznych i artystów 

plastyków, zajmujących się tworzeniem instalacji przestrzennych. 

 

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w 
innych konkursach. 

 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 

5. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów. 
 

Wymagania jakie powinien spełniać projekt: 

 
1. Instalacja będzie znajdować się na kolejce linowej złożonej  z 16 słupów i 

200 krzeseł 4-osobowych.   
 

2. Instalacja nie może zagrażać bezpieczeństwu podróżnych i użytkowników 

stoków. 
 

3. Technika wykonania dowolna, z zastrzeżeniem, że instalacja musi być 
trwała i odporna na warunki atmosferyczne. 
 

4. Koszty materiałów w kwocie do 50 tys. brutto pokrywa Organizator. 
 

5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze najbardziej 

kreatywny projekt. 
 

6. Projekt musi zawierać opis, rysunki i kosztorys instalacji. 

 

7. Projekt należy zgłosić na adres anna.mroz@wierchomla.com.pl do 1 
września 2017 roku. W tytule należy wpisać „Instalacja”. 

mailto:anna.mroz@wierchomla.com.pl


 

8. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane 
autora: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, nr telefonu, 
e-mail, rodzima uczelnia. 

 
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 września 2017 r. 

 
7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną i 

telefonicznie. 

 

8. Autorzy prac, którzy nie zwyciężą w konkursie, nie zostaną o tym 

poinformowani. 
 

9.  Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki 

graficzne przygotowane do produkcji oraz podpisać umowę na realizację 
projektu. 

 

10. Realizacja projektu musi nastąpić w październiku 2017 r. 
 

 
Kryteria oceny: 
 

1. Prace zostaną poddane ocenie Organizatora. 
 

2. Projekt instalacji oceniany będzie pod względem estetycznym oraz 
funkcjonalnym. 

 

3. Organizator dokona wyboru jednego najlepszego projektu. 
 

4. Decyzja Organizatora jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie. 
 

5. Zastrzega się, że ocena Organizatora może skutkować brakiem wyłonienia 
i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z 

przyznania nagrody. 
 
Warunki ogólne: 

 
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 
wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 

sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne 
wykorzystanie przesłanych materiałów do celów promocyjnych. 

2. Za nagrodzony projekt zostanie przyzna nagroda: 3000 zł netto (na 
podstawie umowy o dzieło lub rachunku/f-ry). 

3. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda 
zostanie przyznana osobie wyznaczonej przez zespół.  

 

 
 

 



Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu: 

 
1. Zwycięski projekt stanie się własnością Organizatora. Jest to jednoznaczne 

z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw 
autorskich do projektu oraz z możliwością wykorzystania go dla własnych 
potrzeb. 

 
2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

Organizatora: www.wierchomla.com.pl/instalacja. 


