Modliszewice, 11.01.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT MOTYWU/ MASKOTKI/ ZNAKU ROZPOZNACZEGO - SYMBOLU
PIEKIELNEGO SZLAKU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Konkurs
plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku”.
2. Konkurs realizowany w ramach projektu „Zbudowanie i marketing produktu turystycznego „Piekielnego
Szlaku” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Organizatorem Konkursu jest agencja reklamowa Creation Point Mariusz Busiek, na zlecenie „LGD
- U ŹRÓDEŁ”(Zleceniodawca) z tym, że niektóre, przewidziane w Regulaminie czynności mające na celu wybór
laureatów Konkursu będą wykonywane w imieniu Organizatora przez powołaną do tego Komisją Konkursową.
Samo przystąpienie do wykonywania tych czynności oznacza działanie Komisji z upoważnienia Organizatora, bez
potrzeby jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw i upoważnień.
4. Celami Konkursu są:
a) wybór projektu motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu szlaku turystycznego Piekielny Szlak,
który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak, a także w procesie promocji szlaku,
promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem,
b) promocja Piekielnego Szlaku,
c) promocja historii, dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została trasa
Piekielnego Szlaku.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeprowadza Organizator.
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2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy województw łódzkiego i świętokrzyskiego (muszą
być pełnoletni najpóźniej w dniu składania pracy).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora
lub Zleceniodawcy. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora
lub Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub
Zleceniodawcą na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora lub Zleceniodawcy uważa się jego
rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, małżonków, przyrodnich dzieci i rodziców.
4. Uczestnictwo w Konkursie polega przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki
określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs celem kwalifikacji Konkursowej przez
Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty.
6. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad
prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich.
7. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie
przedstawianymi w innych Konkursach.
8. Każdy z Uczestników może przekazać maksymalnie trzy prace Konkursowe.
9. Prace zgłaszane na konkurs muszą spełniać następujące kryteria:
- muszą być pracami plastycznymi wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną,
- muszą być wykonane w formacie A4 lub A3,
- muszą być wykonane w trzech perspektywach (przedniej, bocznej i tylnej), z uwzględnieniem możliwie jak
najwięcej szczegółów.
10. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem motywu/ maskotki/ znaku
rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku, wywiedzionym ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany
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jest Piekielny Szlak (nawiązującym do historii, dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które
poprowadzona została trasa Piekielnego Szlaku).
§ 3 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace Konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs plastyczny na projekt
motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku” na adres organizatora Creation Point,
ul. Rzemieślnicza 5/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna; osoba do kontaktu: Mariusz Busiek tel.: 663 01 55 99,
kontakt@cpoint.pl. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
2. Do każdej pracy należy dodać informację o autorze pracy w postaci kompletnie wypełnionego
kwestionariusza osobowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Wraz z pracami, o których mowa w ust. 1., osoba składająca prace na Konkurs przekaże Organizatorowi
podpisane oświadczenia (Załącznik nr 2 i 3). Brak załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
4. Termin dostarczania prac mija 4 marca 2019 r. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do 11 marca 2019 r.
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac
Konkursowych.
§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator wyłoni trzech laureatów nagród głównych do 11 marca 2019 r.
2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji
Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność (0-5pkt.),
b) zgodność z tematem (0-3pkt.),
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c) uwzględnienie specyfiki i charakteru Piekielnego Szlaku (0-5pkt.),
d) estetyka (0-3pkt.),
e) kompozycja (0-3pkt.),
f) walory użytkowe (0-7pkt.),
g) potencjał wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych
Piekielnego Szlaku (0-5pkt.).
4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartościach odpowiednio: za miejsce I - 1200
PLN, za miejsce II - 500 PLN, za miejsce III - 300 PLN.
5. Nagrodzone prace zostaną ogłoszone w terminie do 12 marca 2019 r. na stronie internetowej „Lokalnej
Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” (http://uzrodel.pl) i na stronie internetowej „Piekielnego Szlaku”
(http://piekielnyszlak.pl)
§ 5 PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora pracy oświadczenia
(Załącznik nr 2), że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez
autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na
wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach:
a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;
b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia
(np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera);
c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze
publiczne wykorzystanie.
2. Z chwilą wręczenia nagrody głównej wyłoniony drogą Konkursu projekt motywu/ maskotki/ znaku
rozpoznawczego

-

symbolu

„Piekielnego

Szlaku”

staje

się

własnością
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„LGD

- U ŹRÓDEŁ”, które może go w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i
prawnych.
3. Z chwilą wręczenia nagrody głównej jej Zwycięzca przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w formie modelu, wprowadzania do pamięci
komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).
2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników drogą mailową, z
tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1

Kwestionariusz osobowy
osoby uczestniczącej w „Konkursie plastycznym na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego symbolu Piekielnego Szlaku”

Tytuł pracy

Imię

Nazwisko

Wiek

Telefon

Adres e-mail

Adres zamieszkania
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Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w „Konkursie plastycznym na projekt motywu/
maskotki/

znaku

rozpoznawczego

-

symbolu

„Piekielnego

Szlaku”

i

oświadczenie

o przeniesieniu praw autorskich
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem
w „Konkursie plastycznym na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku”,
którego organizatorem jest Creation Point Mariusz Busiek z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 5/5, 26-110
Skarżysko-Kamienna na zlecenie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupie Działania - U ŹRÓDEŁ”
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania U ŹRÓDEŁ” (http://uzrodel.pl), na stronie internetowej „Piekielnego Szlaku” (http://piekielnyszlak.pl),
a także w relacjach i przekazach medialnych, wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Creation Point Mariusz Busiek (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) z siedzibą przy ul.
Rzemieślniczej 5/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna i „Lokalnej Grupy Działania -U ŹRÓDEŁ” (publikacje, Internet, w
tym media społecznościowe) z siedzibą w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, 26-200 Końskie.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań w ramach Konkursu dojdzie do powstania utworu
w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz.U.2017.880 j.t), udzielam Creation Point Mariusz Busiek z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 5/5, 26-110
Skarżysko-Kamienna nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń
terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Miejscowość, data

Czytelny podpis
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Załącznik nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
1997 r. poz. 922 j.t) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych przez
Creation Point Mariusz Busiek z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 5/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna w celu
realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości „Konkursu plastycznego na projekt motywu/ maskotki/ znaku
rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku”.
Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym prawie do dostępu treści danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także, że podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli osoba deklaruje
chęć uczestnictwa w Konkursie.

Miejscowość, data

Czytelny podpis
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