Regulamin konkursu „MASKOTKA FIRMOWA AKWEN”
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN z siedzibą w Czerwonaku,
62-004 ul. Leśna 6, zwanej dalej Organizatorem.
§ 2. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki, wraz z jego nazwą,
zwanego dalej Projektem.
2. Wybrany Projekt zostanie wykorzystany w celach promocyjno-reklamowych Organizatora.
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu maskotki oraz wymyślenie
unikalnej nazwy dla tej maskotki.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, bez względu na wiek i wykształcenie,
zamieszkała na terenie Gminy Czerwonak.
2. W konkursie mogą brać udział pracownicy CRKF AKWEN.
§ 4. Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie, w terminie określonym przez
Organizatora, projektu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden Projekt w formacie A4 , grafika dwuwymiarowa (2D).
3. Projekt może być wykonany ręcznie lub komputerowo.
4. Projekt musi zawierać następującą kolorystykę:
a) Granatowy (CMYK: 100, 60, 0, 35)
b) Niebieski (CMYK: 50, 0, 0, 0)
c) Żółty (CMYK: 0, 20, 100, 0)
5. Konkurs nie obejmuje prac grupowych.
6. Na odwrocie każdego Projektu należy wpisać:
a) nazwę maskotki,
b) imię i nazwisko autora,
c) adres,
d) wiek,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) podpis autora,
g) podpis/rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
7. Projekt wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć osobiście lub listownie na adres:
Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
Z dopiskiem: „Konkurs na maskotkę firmową AKWEN”
lub drogą mailową na adres: b.hinc@akwenczerwonak.pl w terminie do 30.03.2018 r., godz. 15:00.
a) W przypadku prac przesłanych pocztą/firmą kurierską decyduje data wpływu.
b) W przypadku prac przesłanych mailem waga załącznika nie powinna przekraczać 15 MB (zapis
w formacie .jpg, .tif lub .pdf).
8. Projekt nie może być złożony, pogięty.
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§ 5. Prawa i oświadczenia
1. Przekazanie Projektu wraz z formularzem, o którym mowa w § 4 jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt jest jego
autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nienaruszającym praw, dóbr i godności osób
trzecich. Dokonując prawidłowego zgłoszenia Uczestnik konkursu oświadcza także, że posiada
wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one w jakikolwiek sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa
naruszałaby prawa innych osób, autor lub opiekun prawny autora pracy ponosi pełną
odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.
3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie, bezterminowo,
bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do
przesłanego projektu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji Organizatora.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek
Projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi
dziełami.
5. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt maskotki oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
6. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza projektu.
9. Projekty nie podlegają zwrotowi.
10.Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
§ 6. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a) zachowaniem kolorystyki określonej w &4;
b) oryginalnością pracy;
c) związkiem pracy z tożsamością Organizatora i jego charakterem;
d) walorami artystycznymi i estetycznymi.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie odwołalna.
4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 15.04.2018 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.akwenczerwonak.pl.
6. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu w przypadku rażąco niskiego poziomu zgłaszanych
projektów.
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§7 Nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla Zwycięzcy najlepszego projektu:
a) Oddzielnie za projekt graficzny maskotki – nagroda o wartości 500 zł.
b) Oddzielnie za nazwę maskotki – nagroda o wartości 200 zł.
2. Nagrody za projekt graficzny maskotki oraz za nazwę maskotki mogą być przyznane łącznie lub
oddzielnie.
3. Nagrody będą przyznawane w formie karty podarunkowej do wykorzystania w renomowanym
sklepie sportowym.
4. Jeżeli zwycięska nazwa będzie miała kilku autorów (zdublowane nazwy) wygra osoba, której
formularz zgłoszenia wpłynął w pierwszej kolejności.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę niespodziankę.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest
Organizator konkursu. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej
promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Zgodnie z wymienioną powyżej ustawą, uczestnikowi konkursu przysługuje także
prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akwenczerownak.pl.
3. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z p. Beatą Hinc, e-mail:
b.hinc@akwenczerwonak.pl, tel. 697 244 255.
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Załącznik nr 1 (należy wypełnić wielkimi literami)
Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu pt. „MASKOTKA FIRMOWA AKWEN”

NAZWA DLA MASKOTKI ………………………………………………………………………………………………………..

Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię......................................................................Nazwisko..........................................................
Wiek..............................................................................................................................................
Dane osobowe rodzica/opiekuna:
Imię......................................................................Nazwisko.........................................................
Adres............................................................................................................................................
Numer telefon......................................................Adres e-mail:…………………………………….…………

Nadesłanie wypełnionego formularza równoznaczne jest z:
▪

▪

wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz późniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczeniem, że uczestnik oraz opiekun zapoznali się z regulaminem konkursu oraz w pełni
i bez zastrzeżeń akceptują jego postanowienia.

.......................................................................
(podpis uczestnika konkursu)

.......................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

…....................................................................
(miejscowość, data)
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