REGULAMIN
KONKURSU NA LOGO ORKIESTRY DĘTEJ DZIAŁAJĄCEJ W PUŁAWSKIM
OŚRODKU KULTURY „DOM CHEMIKA”
§1
Organizatorzy i cele konkursu
1.

Organizatorem Konkursu jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. ul. Wojska
Polskiego 4, 24-100 Puławy, tel. 81 887 96 01.

2.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, reprezentacyjnego znaku graficznego
(logo) Orkiestry Dętej działającej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, który
będzie podstawą wizualnej identyfikacji Orkiestry.
§2

Zasady uczestnictwa
1.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także osób
dorosłych, reprezentujących instytucje, firmy lub będącymi osobami prywatnymi.

2.

W przypadku uczestnika niepełnoletniego, opiekun prawny (rodzic) musi udzielić pisemnej
zgody na jego udział w konkursie.

3.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:



dostarczenie prac konkursowych do 15 maja 2018 r.
◦ w formie elektronicznej w formacie .pdf, .jpg lub w formie grafiki wektorowej
◦ w formie papierowej



prace można dostarczać w formie elektronicznej na adres domchemika@domchemika.pl lub
w formie papierowej osobiście do siedziby POK. ul. Wojska Polskiego 4).



warunkiem koniecznym jest dołączenie do pracy wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej
załącznik do regulaminu



projekty mogą być wykonane dowolną techniką



praca powinna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości uczestnika konkursu



prace zgłoszone do konkursu, nie będą zwracane autorom.
§3

Ocena prac
1. Nadesłane prace będą ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę m. in. oryginalność pomysłu, kolorystykę i
estetykę, przejrzystość projektu oraz możliwość wykorzystania.

§4
Ogłoszenie wyników i przynanie nagród
1. Organizator przewiduje przynanie 1 nagrody głównej i wyróżnień.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.domchemika.pl po
zakończeniu przyjmowania prac i obradach Jury.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród
telefonicznie.
§5
Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że logo jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
2. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich
osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik.
3. Zwycięskie logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny
sposób wykorzystać oraz udostępniać na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe
związane z logo, w zakresie utrwalania pracy konkursowej, jej zwielokrotniania,
wprowadzania do obrotu, publicznego odtwarzania, wyświetlania i prezentowania
w Internecie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia
konkursu oraz celach jego promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody.

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS NA LOGO ORKIESTRY DĘTEJ DZIAŁAJĄCEJ W PUŁAWSKIM
OŚRODKU KULTURY „DOM CHEMIKA”
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................
Reprezentowana placówka/instytucja (jeśli jest) ….........................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................ Adres e-mail: ................................................
Ilość zgłoszonych projektów: ...........................................................................................................
Uwagi, wyjaśnienia dotyczące przekazanego projektu:....................................................................
….......................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem autorem projektów nadesłanych na Konkurs na logo Orkiestry
Dętej działającej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” i przenoszę na organizatora
konkursu wszelkie prawa autorskie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu
i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przeważanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
………………………………………………
data i czytelny podpis uczestnika konkursu
W przypadku uczestnika niepełnoletniego należy dołączyć czytelny podpis prawnego opiekuna
(rodzica).
……………………………………………
data i czytelny podpis prawnego opiekuna (rodzica)

