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Załącznik do zarządzenia nr 199 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

“Game Lab Project-Twój projekt warsztatów” 

Game Lab Project- Zaproponuj i opisz swoją realizację warsztatów, 

w ramach projektu GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design, 

finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach w ramach projektu.: „GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and 

Design”. 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

Głównym celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych Propozycji GameLab Project 

warsztatów, w formie o których mowa w §7, uczestników, którzy wezmą udział w warsztatach 

Projektu Game Lab. Dodatkowo konkurs ma na celu : 

1) kształtowanie nawyków i umiejętności  pracy w zespole międzynarodowym poprzez 

nabycie umiejętności związanych z projektowaniem gier cyfrowych; 

2) poznanie specyfiki projektowania i nabycie interpersonalnych umiejętności  

w wielojęzycznych zespołach; 

3) nawiązanie międzynarodowych kontaktów; 

4) poznanie specyfiki rynku gier w różnych krajach; 

5) stworzenie projektów gier mających szansę zaistnienia na szerszym rynku; 

6) wymianę doświadczeń. 
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§ 3 

Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs trwa od 09.11.2020  roku do rozstrzygnięcia jego wyników, które nastąpi nie później niż 

21.11.2020  roku. 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

 

Konkurs kierowany jest do studentów studiów na kierunkach: 

1) Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier –  

studia stacjonarne I stopnia , 

2) Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej- studia  stacjonarne II stopnia  

zwanych dalej Uczestnikami konkursu. 

§ 5 

Zasady przystąpienia do Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

2. Nadesłane prace konkursowe, zwany są dalej Propozycją GameLab Project. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną własną Propozycję GameLab Project. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie na  adres podany w §7 ust. 4 

Propozycji GameLab Project zgodnie z wymaganiami określonymi Regulaminem wraz z Kartą 

Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do Regulaminu. 

5. Kartę Zgłoszeniową można pobrać ze strony www Projektu: 

https://gamelab.us.edu.pl/game_lab/.  

 

§ 6 

Warunki uczestniczenia w Konkursie 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 09.11.2020 roku do dnia 16.11.2020 roku. 

2. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie pełne zgłoszenia zawierające wypełnioną 

podpisaną Kartę Zgłoszeniową wraz z propozycją. 

3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanej Propozycji GameLab 

Project. 

https://gamelab.us.edu.pl/game_lab/
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4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska i miasta zamieszkania na stronie 

internetowej Projektu, w celu poinformowania o zakwalifikowaniu do zespołu projektowego, 

który weźmie udział w projekcie „GAME LAB - International Laboratory for Game Studies and 

Design”. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie sylwetki  na stronie internetowej projektu. 

6. Uczestnik zgadza się na uczestnictwo w konkursie w systemie zdalnym. 

7. Nadesłana Propozycja GameLab Project  nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania 

od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji,  

zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez 

Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, 

skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.  

8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach 

promocyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Osoby uczestniczące  

w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie dostarczenia do Organizatora 

oświadczenia, zgodnie z załącznikiem ndo niniejszego Regulaminu. 

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

10. Organizatorzy nie przewidują żadnych nagród pieniężnych lub rzeczowych. 

 

§ 7 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

Podesłana Propozycja GameLab Project powinna zawierać: 

1) Opis ogólnej koncepcji warsztatów 

2) Opis środowiska i głównego bohatera realizacji 

3) Przesłana Propozycja GameLab Project może być: 

a. w formie tekstu,  

i. lub 

b. w formie wizualnej (mood board, storyboard) 
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4) Uczestnik Konkursu dostarcza Propozycję GameLab Project wyłącznie drogą mailową  na 

podany adres: malgorzata.luszczak@us.edu.pl  

5) Dostarczona praca ma  musi zawierać uzupełnioną Kartę Zgłoszeniową do Konkursu,  

a w niej podane: 

a. dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres 

poczty elektronicznej, telefon kontaktowy; 

6) Prace nie spełniające podanych w Regulaminie warunków lub dostarczone po upływie 

określonego w Regulaminie terminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

 

§ 8 

Ocena prac konkursowych 

1. Do oceny nadesłanych prac konkursowych powołane zostanie Jury, w skład którego wchodzić 

będą organizatorzy Projektu oraz przedstawiciele Partnerów Projektu. 

2. Przewodniczącym Jury jest przedstawicielem Organizatora tj. pracownik Wydziału Sztuki  

i Nauk o Edukacji.   

3. Wszystkie prace spełniające wymogi określone w Regulaminie zostaną poddane ocenie Jury. 

4. Jury wybiera 5 najlepszych prac, których autorzy zostaną zakwalifikowani do warsztatów  

w Projekcie. 

§ 9 

Finał i rozstrzygnięcia 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż w dniu 21.11.2020 roku. 

2. Lista laureatów oraz informacja o autorach 5 nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na 

stronie www Projektu. 

 

§ 10 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury oraz ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

2. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący Jury ma zawsze głos decydujący. 

4. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji. 

 

mailto:malgorzata.luszczak@us.edu.pl

