
 

 

                                                

                                                     REGULAMIN KONKURSU  

 

1. Cele konkursu „Allegro Prize” 

Celem „Allegro Prize” jest wsparcie i promocja sztuk wizualnych. Chcemy wyłonić nowe 

talenty, wesprzeć finansowo tych najbardziej utalentowanych oraz dać artystom możliwości 

zaprezentowania swoich prac na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki temu miłośnicy sztuki, 

kuratorzy, kolekcjonerzy i właściciele galerii z całego świata mogą spotkać wschodzących 

artystów.  

 

2. Organizatorzy 

Organizatorami konkursu są:  

1. Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 oraz; 

2. Contemporary Lynx Ltd. z siedzibą przy Flat 6, 1 Prince Edward Road, E9-5NP Londyn, 

Wielka Brytania, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii jako Company Limited by Guarantee, o 

numerze. 8858901 i o numerze UTR (Company Unique Taxpayer Reference): 2323927999; 

operator platformy internetowej “Contemporary Lynx” dostępnej pod adresem 

www.contemporarylynx.co.uk oraz wydawca “Contemporary Lynx Magazine” (dalej 

“Contemporary Lynx”). 

 

3. Wiek i wykształcenie 

Konkurs jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin. Nabór jest 

otwarty dla artystów będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych/uczelni 

artystycznych; oraz twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów, lecz 

mają udokumentowaną działalność artystyczną. Nie ma ograniczeń wiekowych ani 

terytorialnych. 

 

http://www.contemporarylynx.co.uk/


 

 

 

4. Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji na konkurs: 

● Portfolio (patrz paragraf 5); 

● Dane kontaktowe (patrz paragraf 7); 

● Akceptacja regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych oraz na otrzymywanie 

newsletterów; (paragraf 26) 

● Jeśli zgłoszenie zostało wykonane przez stronę trzecią: wymagane jest, aby strona trzecia 

dostarczyła zgodę artysty oraz dokument upoważniający stronę trzecią do przesłania 

zgłoszenia w imieniu twórcy. (Szczegóły paragraf 13; wzór dodatkowych dokumentów, które 

muszą być dostarczone paragraf 26). 

 

UWAGA: Brak opłaty za zgłoszenie do konkursu. 

 

5. Portfolio 

Artyści powinni przesłać oryginalne portfolio zawierające: 

- reprodukcje dzieł (wszystkie techniki i media z dziedziny sztuk wizualnych są akceptowane); 

- krótką biografię opisową (maksymalnie 5-6 zdań), która będzie zawierać: szczegóły 

wykształcenia, działalności artystycznej i listy głównych wystaw, stypendia, rezydencje 

artystyczne;  

- portfolio może zawierać opisy prac, techniki i komentarze do projektów; 

- portfolio może również zawierać zewnętrzne linki do stron internetowych lub filmów. 

UWAGA: Twoje portfolio nie może zostać przesłane w formie linku/linków do strony/stron 

internetowych! Portfolio przesłane w ten sposób będzie natychmiast odrzucane. 

 

6. Rozmiary i formaty plików 

Twoje portfolio musi zostać wysłane w jednym pliku w formacie PDF, nie większym niż 10 MB. 

 



 

 

 

7. Dane kontaktowe 

Twoje zgłoszenie w treści wiadomości powinno zawierać dane kontaktowe:  

- imię i nazwisko;  

- adres korespondencyjny;  

- numer telefonu;  

- adres e-mail. 

 

8. Zgłoszenie / kontakt 

Twoje kompletne zgłoszenie musi zostać wysłane albo na adres e-mail:  

allegroprize@contemporarylynx.com  

mail o tytule: 

„ALLEGRO PRIZE_ZGŁOSZENIE”.  

 

Lub zostać wysłane za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach: 

- Allegro: www.allegroprize.pl 

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize 

 

W razie pytań skontaktuj się z nami pod powyższym mailem. 

 

9. Terminy przesyłania 

Zgłoszenia należy składać do południa czasu środkowoeuropejskiego w dniu 10 listopada 

2020 r.  

Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

http://www.allegroprize.pl/
www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize


 

 

 

10. Zgody 

Aby wziąć udział w otwartym konkursie „Allegro Prize”, wydrukuj, podpisz na wszystkich 

stronach i prześlij nam skan dokumentu — Załącznik 1 — z akceptacją regulaminu, zgodą na 

przetwarzanie danych oraz na otrzymywanie newslettera, którą można pobrać ze stron 

internetowych: 

- Allegro: http://www.allegroprize.pl 

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize 

- oraz paragraf 26 tego regulaminu. 

 

Podpisane i zeskanowane zgody wyślij wraz z pozostałymi dokumentami na adres e-mail: 

allegroprize@contemporarylynx.com, lub dołącz do formularza zgłoszeniowego (patrz 

paragraf 8). 

UWAGA: Zgłoszenia bez dołączonej i podpisanej zgody będą natychmiast odrzucane. 

 

11. Treść zgody na przetwarzanie danych: 

Po zapoznaniu się z polityką przetwarzania danych przez Contemporary Lynx zawartą na 

stronach: 

http://contemporarylynx.co.uk/shop/privacy-policy-and-cookies 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu wniosku 

przez Contemporary Lynx Ltd Company Limited na potrzeby „Allegro Prize” zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 „RODO”) 

 

 

 

http://www.allegroprize.pl/
http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
mailto:allegroprize@contemporarylynx.com
http://contemporarylynx.co.uk/shop/privacy-policy-and-cookies


 

 

 

Biorąc udział w tym konkursie, udzielasz nam niewyłącznej, wieczystej licencji na 

reprodukowanie zdjęć swoich dzieł zawartych w przesłanym portfolio na stronach Allegro i 

Contemporary Lynx oraz w naszych newsletterach wyłącznie w kontekście promocji konkursu 

„Allegro Prize”. 

Zdjęcia prac nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż wymieniony tutaj. Wszystkie 

zwycięskie prace zostaną wyświetlone na stronach Allegro i Contemporary Lynx. Każde 

zgłoszenie staje się częścią archiwalnego internetowego „katalogu” konkursu dostępnego 

tylko dla organizatorów. Można go usunąć w późniejszym terminie na żądanie. 

 

Wszelkie dodatkowe udostępnienia w mediach będą konsultowane z artystami. 

 

12. Tekst zgody na otrzymywanie newslettera  

Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów od Contemporary 

Lynx Ltd. Zebrane informacje nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim i są zgodne z 

zasadami polityki prywatności Contemporary Lynx. 

 

13. Zgłoszenia przez osobę trzecią (Załącznik 2). 

Zgłoszenie może być dokonane przez np. galerię, agenta lub innego przedstawiciela, który 

może przesłać portfolio w imieniu artysty, ale strona trzecia jest zobowiązana potwierdzić: 

● otrzymanie zgody od artysty do przedłożenia portfolio jej/jego prac, a także zgody na 

przetwarzanie jego-twórcy danych w ramach konkursu i przesłanie dowodu owych zgód w 

formie podpisanego zarówno przez artystę jak i stronę trzecią skanu dokumentu; 

● potwierdzenie, iż w celu dostarczenia informacji dotyczących artysty lub pracy artysty, 

strona trzecia najpierw skonsultowała się z autorem/autorami i przeprowadziła wszelkie 

odpowiednie czynności w celu dostarczenia tych informacji zgodnie z zamysłem artysty oraz 

podjęła niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej dokładności wszystkich dostarczonych 

informacji; tym samym strona trzecia przejmuje na siebie wszelkie skargi i roszczenia o braku 

zgody lub nienależytym zaprezentowaniu portfolio. 

 



 

 

 

● Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu wyrazić zgodę na wszystkie zawarte w nim 

warunki konkursu.  

Owo potwierdzenie, zgody i upoważnienia prosimy wysłać w formie podpisanego przez obie 

strony (zarówno przez artystę, jak i osobę trzecią) skanu — Załącznik 2 — wraz ze zgłoszeniem 

na adres mailowy: allegroprize@contemporarylynx.com, lub dołączyć do formularza 

zgłoszeniowego. 

 

Wzór formularza — Załącznik 2 — można pobrać ze stron internetowych: 

- Allegro: http://www.allegroprize.pl 

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize 

- oraz paragraf 26 tego regulaminu. 

 

14. Jurorzy 

● 1 etap: Wstępna selekcja nadesłanych portfolio. 

Wyboru 20 artystów dokona redakcja Contemporary Lynx. Jurorami pierwszego etapu selekcji 

będą: redaktorki naczelne Contemporary Lynx Magazine — Dobromiła Błaszczyk i Sylwia 

Krasoń, content manager — Anna Dziuba i Patrycja Głusiec — asystentka redaktorek 

naczelnych. Jury będzie miało 14 dni na rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń. Decyzja jury jest 

ostateczna i niepodważalna.  

 

Dwudziestu zakwalifikowanych artystów zostanie ogłoszonych 24 listopada. Lista zostanie 

opublikowana na:           

- stronie internetowej Allegro i Contemporary Lynx; 

- mediach społecznościowych Allegro i Contemporary Lynx; 

- 20 artystów zostanie poinformowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

- za pośrednictwem prasy i współpracujących instytucji, partnerów. 

 

mailto:allegroprize@contemporarylynx.com
http://www.allegroprize.pl/
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● 2 etap: Wybór zwycięzców. 

Jurorami drugiego etapu konkursu będą: Anda Rottenberg, Jakub Julian Ziółkowski, Monika 

Brodka, Werner Jerke, Łukasz Ronduda, Jacek Weichert (Allegro), Dobromiła Błaszczyk & Sylwia 

Krasoń (Contemporary Lynx).  

Jury wybierze zwycięzców: Nagrody głównej, Drugiej nagrody, Trzeciej nagrody, 10 

wyróżnionych. 

Decyzja jest ostateczna i niepodważalna. 

 

15. Lista zwycięzców 

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 8 grudnia: 

- strona internetowa Allegro i Contemporary Lynx; 

- media społecznościowe Allegro i Contemporary Lynx; 

- zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

- za pośrednictwem prasy i współpracujących instytucji, partnerów i organizacji. 

 

16. Nagrody 

Nagrody: 

⮚      Nagroda główna  

- 35 000 PLN; 

- artykuł w Contemporary Lynx Magazine 1(15)2021 oraz na stronie Allegro; 

- roczna subskrypcja drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą. 

 

 

 

 



 

 

 

⮚      Druga nagroda 

-   10 000 PLN; 

-   Portfolio opublikowane w Contemporary Lynx Weekly Online oraz na stronie Allegro; 

-   roczna subskrypcja drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą. 

⮚      Trzecia nagroda 

-   5 000 PLN; 

-   Portfolio opublikowane w Contemporary Lynx Weekly Online oraz na stronie Allegro; 

-   roczna subskrypcja drukowanego magazynu Contemporary Lynx wraz z dostawą. 

⮚    10 wyróżnień: 

- Portfolio opublikowane w Contemporary Lynx Weekly Online oraz na stronie Allegro; 

- Podanie portfolio w newsletterze; 

- Za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest); 

-  Jeden egzemplarz aktualnego wydania magazynu Contemporary Lynx. 

⮚      Dodatkowe prezenty: 100 pierwszych osób, które zgłoszą się do konkursu “Allegro Prize” 

oraz prześlą zgłoszenie otrzymają egzemplarz Contemporary Lynx Magazine z dostawą do 

domu. 

 

17. W ciągu 30 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników Allegro skontaktuje się ze zwycięzcami 

3 głównych nagród i podpisze stosowną umowę w terminie uzgodnionym przez strony. 

 

18. Zwycięzca nagrody głównej zgadza się na przekazanie samodzielnie i dowolnie wybranej 

pracy na rzecz kolekcji Allegro. Szczegóły zostaną omówione podczas przygotowywania 

umowy. Allegro zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu i ubezpieczenia pracy. 

 

 

 



 

 

 

19. W przypadku wystąpienia obowiązku rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego z 

tytułu przyznanych nagród w konkursie „Allegro Prize” Allegro jako fundator nagród 

finansowych przyzna laureatom dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie należnego 

podatku w kwocie odpowiadającej wysokości podatku należnego od otrzymanych od Allegro 

nagród. Rozliczenie podatku nastąpi poprzez potrącenie nagrody dodatkowej przez Allegro i 

odprowadzenie do Urzędu Skarbowego. Warunkiem koniecznym odbioru nagrody jest 

przekazanie danych Zwycięzcy wymaganych do prawidłowego wypełnienia protokołu odbioru 

nagrody na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jego 

podpisanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

20. W przypadku zwycięzcy spoza Polski, warunkiem koniecznym odbioru nagrody jest 

przekazanie Allegro certyfikatu rezydencji podatkowej. 

 

21. Zgłaszane w portfolio dzieła muszą być oryginalne i autorskie. 

Wszystkie zgłaszane w konkursie prace muszą być twoją oryginalną koncepcją, nie mogą być 

kopią materiałów chronionych prawem autorskim innych osób. (Jeśli Twoja praca narusza 

prawa autorskie innej osoby, zostanie zdyskwalifikowana). Po przesłaniu portfolio z pracami 

do konkursu, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie materiałów 

chronionych prawem autorskim. 

 

22. Postępowanie reklamacyjne 

Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w konkursie „Allegro Prize” mogą być 

zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na 

adres: allegroprize@contemporarylynx.com 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny mailowy Uczestnika oraz 

określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań 

Organizatora.  
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Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni 

kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany 

przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób.   

 

23. Prawo autorskie 

Artysta zachowuje wszelkie prawa autorskie do swoich dzieł bez wyjątku. 

 

24. Uprawnienia niewyłączne  

Biorąc udział w tym konkursie, udzielasz nam niewyłącznej, wieczystej licencji na 

reprodukowanie zdjęć swoich dzieł zawartych w przesłanym portfolio na stronach Allegro i 

Contemporary Lynx oraz w naszych newsletterach wyłącznie w kontekście promocji konkursu 

„Allegro Prize”. 

Dzieła nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż wymieniony tutaj. Wszystkie 

zwycięskie prace zostaną wyświetlone na stronach Allegro i Contemporary Lynx. Każde 

zgłoszenie staje się częścią archiwalnego internetowego „katalogu” konkursu dostępnego 

tylko dla organizatorów. Można go usunąć w późniejszym terminie na żądanie. 

Wszelkie dodatkowe udostępnienia w mediach będą konsultowane z artystami. 

 

25. Złożenie zgłoszenia oznacza wzięcie udziału w konkursie i zaakceptowanie powyższego 

Regulaminu. 

 

26. Załączniki 

a/ Załącznik 1: dokument dla osób zgłaszających się samodzielnie z akceptacją regulaminu, 

zgodą na przetwarzanie danych oraz na otrzymywanie newsletterów. 

b/ Załącznik 2: dla osób trzecich dokonujących zgłoszenia w imieniu artysty. 

c/ Załącznik 3: Protokół przekazania nagrody. 

https://allegroprize.pl/downloads/zalacznik_1.pdf
https://allegroprize.pl/downloads/zalacznik_1.pdf
https://allegroprize.pl/downloads/zalacznik_2.pdf
https://allegroprize.pl/downloads/zalacznik_3.pdf

