Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

Regulamin konkursu na logo projektu
1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, z siedzibą w Lutczy 994,
38-116 Gwoźnica Górna.
Konkurs jest częścią Projektu „Działanie tworzy przyszłość” – projekt angażowania młodych
na rzecz społeczności lokalnych”.
2. Cele Konkursu
•

Promocja idei Projektu „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych
na rzecz społeczności lokalnych” wśród mieszkańców Jarosławia.

•

Stworzenie autorskiego projektu znaku graficznego stanowiącego LOGO projektu,
będące odzwierciedleniem hasła „Zaloguj się do działania”. Prace konkursowe
powinny być oparte na znajomości projektu „Zaloguj się do działania”:
http://www.dobrezycie.org/zaloguj-sie-do-dzialania

3. Formuła Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
4. Warunki udziału w Konkursie
•

Do udziału w Konkursie może przystąpić każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia
za zgodą opiekuna prawnego.

•

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby nie będące profesjonalistami (tj.
amatorzy, oraz studenci i uczniowie wszystkich kierunków).

•

Prace można zgłaszać zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

•

Można zgłosić dowolną liczbę prac.

•

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące współpracownikami Organizatora.

•

Do Konkursu można zgłosić wyłącznie autorskie prace, do których osoby
uczestniczące posiadają nieograniczone prawa autorskie i majątkowe.

•

Zgłaszanie prac – w formie załącznika pliku graficznego w formacie eps, PDF (materiał
wcześniej przekonwertowany na krzywe);

•

Technika wykonania pracy – dowolna;

•

Prace należy nadsyłać na adres e-mailowy: jjanson@dobrezycie.org z
adnotacjami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu w punkcie 10, ich
brak uniemożliwi udział prac w Konkursie.

5. Kategorie konkursowe
Konkurs posiada jedna kategorię – twórca amator.
6. Nagrody
Zostanie przyznana jedna nagroda i trzy wyróżnienia. Udział w konkursie ma charakter
prestiżowy. Nie zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrodzeni twórcy będą mogli
włączyć do swojego dorobku pracę, która stanie się oficjalnym LOGO Projektu lub zostanie
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wyróżniona w Konkursie. Prace pojawią się w mediach, w Internecie (na stronach
Organizatora zostanie umieszczona informacja o Laureacie i Wyróżnionych). Oficjalna
prezentacja twórców odbędzie się podczas Finału Projektu.
7. Terminy
Ogłoszenie Konkursu: 6 marca 2013 r. na stronie Organizatora, oraz podczas spotkań z
uczestnikami Projektu
Nadsyłanie prac do: 5 maja 2013 r., na adres jjanson@dobrezycie.org
Ogłoszenie listy prac nominowanych do nagrody: 6 maja 2013 r. na stronie
Organizatora
Ogłoszenie wyników Konkursu: 15 maja 2013 r. na stronie Organizatora
8. Postanowienia końcowe
Przystępując do Konkursu uczestnik/uczestniczka potwierdza swoje nieograniczone prawa
autorskie oraz majątkowe do nadesłanych prac. Tym samym oświadcza, iż poprzez
nadesłanie prac do Konkursu nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
Nadesłanie prac w Konkursie nie wiążę się z utratą praw autorskich i majątkowych do
nadesłanych projektów. Osoby będące autorami nagrodzonych prac (nagroda i wyróżnienia)
przekazują dobrowolnie, niemniej bez wynagrodzenia wszystkie majątkowe prawa autorskie
do projektów na Organizatora Konkursu oraz wyrażają zgodę na publikację prac w całości lub
części na wszelkich znanych dziś i w przyszłości polach eksploatacji, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę na dokonywanie zmian lub innych opracowań utworów
(prac) przez Organizatora bez porozumienia z nimi. Tym samym autorzy nie będą rościć
sobie praw do kontrolowania Organizatora w zakresie korzystania z utworów (prac).
Autorzy prac nominowanych do nagrody zobowiązani są na wezwanie Organizatora Konkursu
do pisemnego potwierdzenia przeniesienia majątkowych praw autorskich na Organizatora, w
zakresie opisanym powyżej, w terminie do 7 dni od ogłoszenia nominacji.
Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich prac i informacji o
sobie (imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania) wyłącznie w celach promocyjnych
Konkursu i jej Organizatora.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
każda osoba uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
Prace nadesłane na Konkurs bez prawidłowo wypełnionego Oświadczenia, nie będą brały
udziału w Konkursie.
Zgłoszone prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Organizatora oraz
w innych mediach.
Organizatorzy nie będą odsyłać plików z pracami.
We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursowe.
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9. Kontakt z Organizatorem
Oficjalna strona Organizatora: www.dobrezycie.org
E-mail: jjanson@dobrezycie.org
Kontakt telefoniczny: 0-516 045 116
10. Oświadczenia konieczne do prawidłowego zgłaszania prac do Konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział prace nadesłane drogą mailową jako załączone pliki
graficzne, które zostaną opatrzone w treści maila o poniższe informacje.
W przypadku osób pełnoletnich:
Zapoznałem /zapoznałam się z Regulaminem Konkursu. Rozumiem Jego treść oraz wyrażam
zgodę bez protestu na wszystkie Jego postanowienia.
Imię………..
Nazwisko………….
Adres zamieszkania, adres mailowy, kontakt telefoniczny…………..
Wiek……………..
Wykształcenie/wykonywany zawód……………
W przypadku osób nieletnich
Będąc opiekunem prawnym Osoby Uczestniczącej w Konkursie
Imię………..
Nazwisko………….
Wiek……………..
zapoznałem /zapoznałam się z Regulaminem Konkursu. Rozumiem Jego treść oraz wyrażam
zgodę bez protestu na wszystkie Jego postanowienia.
Imię………..
Nazwisko………….
Adres zamieszkania, adres mailowy, kontakt telefoniczny…………..
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