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REGULAMIN KONKURSU 
NA GRAFIKĘ OKŁADKI MAGAZYNU SUNREEF YACHTS MAGAZINE – 20 YEARS ANNIVERSARY 

 
1. Konkurs organizowany jest przez spółkę Sunreef Venture S.A. (z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Doki 1, 80-

863 Gdańsk, KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, dalej jako Sunreef Yachts) we współpracy z Akademię 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie autorskiej grafiki, która stanie się okładką specjalnego wydania 
magazynu Sunreef Yachts Magazine. To wyjątkowe wydanie poświęcone zostanie 20-leciu istnienia 
Sunreef Yachts.  

3. Sunreef Yachts zastrzega prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej 
ilości prac lub gdy nadesłane prace nie będą spełniać wymagań regulaminu konkursu.  

4. Hasło przewodnie to: ECO – FUTURE – NUMBER 1. Praca konkursowa powinna ukazywać Sunreef Yachts 
jako producenta przełomowych – ekologicznych, a jednocześnie luksusowych katamaranów, a ponadto 
podkreślać status spółki jako lidera na rynku. Aktualnie Sunreef Yachts skupia swoje działania 
na produkcji jednostek ECO: https://www.sunreef-yachts.com/en/ oraz jednostek z serii EXPLORER  
https://www.sunreef-yachts.com/en/50m-sunreef-explorer. Hasła, którymi Sunreef Yachts kierowało 
się przez ostatnie 20 lat to: innowacja, przesuwanie granic, craftman production, bycie pierwszym – 
dokonania Sunreef Yachts to potwierdzają: https://www.sunreef-yachts.com/en/about-us. 

5. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci uczelni ASP w Gdańsku. 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie projektu grafiki która docelowo będzie drukowana 

w formacie 280mm x 230mm na adres e-mail: lukasz.karendys@sunreef.com wraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do pobrania (LINK dodany przez ASP). 

7. Termin na przesłanie prac upływa dnia 22 lipca 2022 roku. Dostarczenie pracy jest równoznaczne 
z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, a także kierunkiem i rokiem studiów oraz danymi 
kontaktowymi (e-mail, numer telefonu), dane winny być zawarte w nazwie pliku.   

9. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Oceniającą Sunreef Yachts. Wszystkim pracom zgłoszonym 
do konkursu zostaną nadane numery, tak aby zapewnić bezstronność podczas obrad Komisji 
Oceniającej. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 26 lipca 2022 roku za pośrednictwem poczty mail.  
11. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną, a jego praca zostanie wykorzystana przez Sunreef Yachts 

w celach promocyjnych.  
12. Nagroda główna to możliwość zawarcia z Sunreef Yachts umowy przewidującej jednorazowe 

wynagrodzenie w wysokości 1000 EUR brutto z tytułu wykonania przez zwycięzcę konkursu edytowalnej 
grafiki na okładkę Sunreef Yachts Magazine, a także  przekazanie przez zwycięzcę konkursu pliku PDF 
o rozdzielczość 300 dpi w CMYK, do formatu należy dodać spady 5 mm z każdej strony. Umowa zostanie 
zawarta do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu umowy. 
Umowa przewidywać będzie obowiązek przeniesienia praw autorskich do zwycięskiej grafiki na rzecz 
Sunreef Yachts w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, z zachowaniem możliwości 
wykorzystania grafiki w portfolio autora pracy.   

13. Oprócz zwycięskiej pracy Sunreef Yachts wyłoni dodatkowo trzy prace, którymi przyznane zostanie 
wyróżnienie. Autorzy prac wyróżnionych zaproszeni zostaną do stoczni Sunreef Yachts na kilkugodzinną 
wizytę.  

14. Kryteria oceny prac konkursowych: funkcjonalność i użyteczność, spójność komunikatu z filozofią 
Sunreef Yachts, innowacyjność i pomysłowość, walory estetyczne projektu, a także łatwość konwersji 
na różne media. 

15. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie pracy na wystawie 
pokonkursowej, w tym w Internecie, a także na podanie do informacji publicznej imienia, nazwiska 
i miejsca kształcenia. 
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