
Konkurs
 na projekt graficzny MASKOTKI 

Hali Widowiskowo - Sportowej 
w Imielinie.

Regulamin 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs na projekt graficzny maskotki, która będzie miała 
zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych Hali Widowiskowo - 
Sportowej w Imielinie.

I. Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,

II. Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt maskotki powinien być związany ze sportem oraz mieć widoczne odniesienia
    i związki z miastem Imielin. 
    Do projektu należy dołączyć krótkie (3 do max. 5 zdań ) uzasadnienie w jaki sposób
    maskotka  wiąże się z Halą Widowiskowo- Sportową  w Imielinie.
 
    Uwaga - każdy uczestnik może również dołączyć nazwę maskotki, jednak nazwa ta nie
    będzie przedmiotem konkursu i nie będzie miała wpływu na wybór zwycięzcy.
 

 2. Projekt pracy konkursowej, w kolorze i dowolnej technice,  wraz z pisemnym
    uzasadnieniem  należy dostarczyć na kartce formatu A4 na adres: Gimnazjum
    im.  Powstańców Śląskich w Imielinie, 41-407 Imielin, ul. Sapety 8, sekretariat pok. 7.

 3. Na projekcie  należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane teleadresowe.

 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu 
konkursu. Pytania należy kierować  pod numerem telefonu 32 2256054 lub 506038651.

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace  konkursowe  należy składać  w Gimnazjum im.  Powstańców Śląskich w Imielinie,
    w terminie do 19. 09. 2014 r. do  godz.  12.00
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
   nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie
   Komisji.

IV. Zasady przyznawania nagród:
1.Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny maskotki Hali Widowiskowo -  Sportowej 

   w Imielinie  dokona  Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Imielin.

2. Decyzja komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.



4. Organizator zastrzega sobie prawo do ew. nierozstrzygnięcia konkursu.

5. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników  - 26.09.2014 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
   Miasta Imielin www.imielin.pl oraz stronie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich 
    w Imielinie www.gimnazjumimielin.eu  

3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do:

a.  złożenia  pisemnego  oświadczenia o  wyrażeniu  zgody  na  nieodpłatne  przeniesienie  na
     Organizatora  konkursu  całości autorskich  praw majątkowych do projektu graficznego
     maskotki w rozumieniu ustawy z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
     pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), 
     promującego  Halę Widowiskowo - Sportową w Imielinie.

b. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
    1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
     z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny
     maskotki Hali Widowiskowo - Sportowej w Imielinie,

W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. a
 i pkt. b  podpisują przedstawiciele ustawowi.

2. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt maskotki staje się własnością Organizatora
    konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz
    odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia, nazwiska
    i  informacji  o  zwycięzcy  konkursu  oraz  umieszczanie  ich  w materiałach
    informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

4. Po ogłoszeniu wyników konkursu prace, których autorzy nie zostali nagrodzeni, będą do
    odbioru w sekretariacie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie. 
    Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 
    Prace nieodebrane do dnia 20.10.2014 r. ulegną zniszczeniu.

.......................................................

http://www.imielin.pl/


załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny 

maskotki Hali Widowiskowo – Sportowej w Imielinie.

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu 
w odniesieniu do utworu stanowiącego projekt graficzny maskotki Hali Widowiskowo - Sportowej 
w Imielinie, całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego  maskotki  w  
rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  
osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz. 926, z późn. zm.).

Wyrażam także zgodę na dokonywanie opracowań projektu, na korzystanie z tych opracowań oraz 
na rozporządzanie projektem i jego opracowaniami według uznania organizatora.

W przypadku wyłonienia mojej pracy zobowiązuję się zawrzeć z organizatorem umowę 
przenoszącą majątkowe prawa autorskie do projektu na wszelkich polach eksploatacji.

 

Data i podpis autora/opiekuna prawnego

 


