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Regulamin Konkursu „NYX HOTELS – Art Lives Here”, na rezydencję artystyczną w NYX Hotel 
Warsaw w 2022 roku. 

1.       Organizator: 

Organizatorem Konkursu „NYX Hotels – Art Lives Here” (dalej: "Konkurs") jest Leonardo Hotels Warsaw 
Sp. z o. o., zarejestrowany pod numerem NIP: 5223080300, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 
Warszawa (dalej: "Organizator"). 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub przeprowadzany przez Facebook, 
Pinterest, lub Instagram, ani nie jest z nimi związany. Facebook, Pinterest ani Instagram nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach 
serwisu. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie 
trwania Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2.       Cele Konkursu: 

Celem Konkursu jest wspieranie młodych artystów poprzez: 

a.       Organizację rezydencji artystycznej w NYX Hotel Warsaw, przy ul. Chmielnej 71 dla 
Laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci Konkursu”), z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
b.       Stworzenie przestrzeni oraz wsparcie przygotowania prac rezydencyjnych, zgodnych z 
tematem „Artysta inspirowany krajobrazem miejskim”. 
c.       Publiczną prezentację prac przygotowanych w ramach rezydencji przez Laureatów 
Konkursu.  
  

3.       Uczestnicy: 
a.       Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która zapoznała się z 
niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym osoby debiutujące, 
posiadające mały dorobek artystyczny. 
b.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 
c.       Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkujących w Polsce, krajach sąsiadujących i 
krajach bałtyckich. 
d.       Uczestnicy zgłaszający się do konkursu muszą mówić w języku polskim lub angielskim 
(poziom B2). 
e.       Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
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4.       Zgłoszenia: 

4.1. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są w okresie 1.06 – 03.07.2022 r. do: 

a. Zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu. 
b. Pobrania ze strony https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx a następnie przesłanie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą RODO, w którym należy podać 
w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu 
kontaktowego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
na cele Konkursu, oświadczenia o tym, że żadna ze złożonych prac konkursowych aktualnie 
nie bierze udziału w żadnym innym konkursie.  

c. Potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do 
przestrzegania Regulaminu. 

d. Wysłanie na adres mailowy artatnyx@leonardo-hotels.com oraz zamieszczenie 
zdigitalizowanej wersji 3 prac własnego autorstwa na profilu Pinterest: 
https://www.pinterest.de/leonardo_hotels/nyx-warsaw-art-lives-here/ 

e. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednocześnie przekazuje prawa do publikacji swoich 
prac, które zamieścił w zgłoszeniu jak również tych przygotowanych podczas rezydencji, o 
której mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu, we wszystkich formach na potrzeby 
promocji Konkursu i Organizatora.  
   

4.2. Formy sztuki akceptowane w zgłoszeniach do Konkursu: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia.  
 
a. Zgłaszane prace powinny zostać opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, forma sztuki, 

adres e-mail do kontaktu. 
b. Prace konkursowe, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim pozostaną bez 

rozpatrzenia.  
c. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone prace są jego oryginalną pracą autorską i wypełnia 

definicję utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W 
przypadku gdy prace nie będą autorstwa Uczestnika, Uczestnik będzie zobowiązany do 
zwrotu otrzymanych świadczeń oraz naprawienia szkody.  

d. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, którymi w ramach 
uczestnictwa w Konkursie rozporządza na rzecz Organizatora, upoważniając Organizatora  
do nieodpłatnego wykorzystania dzieła na wszelkich polach eksploatacji. Uczestnik będzie 
zobowiązany do zawarcia z Organizatorem odpowiedniej umowy w zakresie udzielenia 
bezpłatnej licencji na wykorzystywanie utworów. 

e. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone w Konkursie prace aktualnie nie są zgłoszone w żadnym 
innym konkursie.  

f. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej zawierającej treści 
sprzeczne z prawem lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx
https://www.pinterest.de/leonardo_hotels/nyx-warsaw-art-lives-here/
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g. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych pochodzących od 
Uczestnika niespełniającego warunków określonych Regulaminem, jak również możliwość 
odrzucenia Zgłoszeń konkursowych niespełniających warunków wskazanych w 
Regulaminie. 

 

 
5.  Laureaci Konkursu 

a. Jury konkursu spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń do dnia 03.07.2022 r. wybierze 
trzech Laureatów Konkursu.  

b. Jury konkursu wyselekcjonuje dodatkowo 6 artystów, spośród których za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, wyłoniony zostanie 4 Laureat Konkursu. Wybór dokonany 
zostanie za pośrednictwem konta Instagram NYX Hotel Warsaw. Autor, którego prace w 
wyznaczonym czasie (3 tygodnie od daty publikacji) otrzymają największą liczbę polubień 
– otrzyma zaproszenie do konkursu jako 4 finalista.  

c. Sylwetki Laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora 
https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx oraz w mediach tradycyjnych i 
społecznościowych. 

d. Laureaci zobowiązują się do zawarcia z Organizatorem odpowiedniej umowy w zakresie 
nieodpłatnego przeniesienia/udzielenia licencji celem korzystania z utworów jak również 
do wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w mediach 
społecznościowych i prasie. 
 

   6.       Jury Konkursu 
a. Wybór Laureatów Konkursu oraz Wyróżnionych artystów należał będzie do Jury 

konkursowego powołanego przez organizatora. 
b. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji konkursu. Przy 

kolejnych edycjach skład może ulegać zmianom. 
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu bez 

podania przyczyn. 
d. Organizator powołuje Jury w składzie: 

• Jacek Sosnowski 

• Mariusz Waras 

• Marta Kołakowska 

• Iris Barak  

• Marcin Władyka 

• Paulina Kołodziejczyk 
e. Organizator oświadcza, że Jury konkursowe ma zapewnioną całkowitą niezależność 

podejmowania decyzji dotyczących wyłonienia Laureata Konkursu. Wybór Jury jest 
ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 

  

https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx
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7.       Przebieg rezydencji 
a. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na 3 tygodniową rezydencję w hotelu NYX Hotel 

Warsaw, przy ul. Chmielnej 71 w Warszawie.  
b. Laureaci mają zapewniony nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja) oraz dostęp do 

pracowni artystycznej przygotowanej w jednym z pokojów hotelowych. 
c. Podczas trwania rezydencji każdy z Laureatów wykona przynajmniej 1 prace w technice 

malarstwo, rysunek, rzeźba bądź fotografia, spójne z tematem: „Artysta inspirowany 
krajobrazem miejskim”. 

d. Podczas rezydencji Laureaci będą proszeni o udzielanie wypowiedzi w formie pisemnej, 
audio lub wideo – na potrzeby promocji konkursu i organizatora. 

  
8.       Zakończenie konkursu 

a. Po zakończonych rezydencjach wszystkie prace powstałe podczas konkursu zamieszczone 
zostaną na kanałach social media hotelu NYX. Praca, która zdobędzie najwięcej polubień 
na kanałach, zostanie zakupiona przez organizatora i zamieszczona przestrzeni hotelowej 
NYX. 

b. W dniu 21.09.2022 r. zorganizowana zostanie wystawa, podczas której zaprezentowane 
zostaną wszystkie prace powstałe podczas 4 rezydencji.   

c. Podczas wystawy zostanie ogłoszony wynik głosowania internautów na pracę, która 
zostanie zakupiona przez Organizatora za kwotę nie większą niż 3.000 PLN.  

d. Jako nagrodę w konkursie rozumie się pokrycie przez organizatora kosztu 3 tygodniowej 
rezydencji z wyżywieniem oraz dostarczenia koniecznych materiałów do realizacji pracy. 
Uśredniony ekwiwalent nagrody na każdego z uczestnika wynosi 15.000 zł.  

9.       Harmonogram 

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem 

25.05.2022 r. – Inauguracja projektu. Uruchomienia zakładki strony https://www.nyx-hotels.com/art-
at-nyx Ogłoszenie Konkursu na stronie w mediach tradycyjnych, społecznościowych. 

1.06 – 03.07.2022 r. - Nabór zgłoszeń. Przesyłanie skanu podpisanego oświadczenia oraz zdjęć 3 
własnych prac na adres e-mail artatnyx@leonardo-hotels.com oraz zamieszczenie tych samych prac 3 
na profilu Pinterest https://www.pinterest.de/leonardo_hotels/nyx-warsaw-art-lives-here/ 

04-06.07.2022 r. – Posiedzenie Jury i wybór Laureatów. 

11.07 – 31.07.2022 r. – Rezydencja 1. 

18.07 – 07.08.2022 r. – Rezydencja 2. 

01.08 – 21.08.2022 r. – Rezydencja 3. 

15.08 – 04.09.2022 r. – Rezydencja 4. 

https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx
https://www.nyx-hotels.com/art-at-nyx
mailto:artatnyx@leonardo-hotels.com
https://www.pinterest.de/leonardo_hotels/nyx-warsaw-art-lives-here/
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07– 18.09.2022 r. – głosowanie internautów na zakupioną pracę. 

21.09.2022 r. – Wernisaż podsumowujący Konkurs.  

 

10. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej w terminie 3 dni od daty zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i powód reklamacji.\ 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca, składająca się z trzech osób, 

wyłonionych spośród reprezentantów Organizatora. 

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie 

później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji mailowo najpóźniej 

w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

6. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 


