Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia MOST

Organizator: Stowarzyszenie MOST
ul. Bytomska 24, 41-800 Zabrze
NIP: 634-14-16-615
REGON: 273042395
KRS: 0000003897
Jury Konkursowe: Jury wyznaczone do oceny prac złożonych przez Uczestnika Konkursu
Uczestnik Konkursu: podmiot biorący udział w Konkursie
Zadanie Konkursowe:
Zaprojektowanie (projekt) graficznego loga Stowarzyszenia Most, które najlepiej będzie się
identyfikowało z celami oraz działaniami Stowarzyszenia oraz logo dla poszczególnych działań
realizowanych aktualnie przez Stowarzyszenie:
- Centrum Aktywności Młodzieżowej MOST – wraz ze skrótem CAM MOST
- Centrum Organizacji Pozarządowych – wraz ze skrótem COP
- Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu – wraz ze skrótem CIS Zabrze
tworzących spójny layout pozwalający na łatwą identyfikację przez odbiorcę.
Łącznie 4 logotypy.
Zadanie konkursowe obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych na potrzeby
Stowarzyszenia MOST.
Przeznaczenie logo: do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych,
korespondencyjnych itp.
Wykorzystywane będzie m.in.: na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach
wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach
elektronicznych, grafice internetowej, banerach.
Kryteria Oceny: Kryteria opracowane przez Organizatora celem wyłonienia najlepszych prac
przedstawionych przez Uczestników Konkursu jako Zadanie Konkursowe.

1. Forma i zasady ogólne konkursu
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, w którym Uczestnicy Konkursu składają
w określonym przez Regulamin terminie prace stanowiące Zadanie Konkursowe, a Organizator poprzez
wyznaczone przez siebie Jury Konkursu wybiera najlepszą pracę nagradzając laureata.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Regulamin Konkursu wraz ze wszelkimi załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej
www.mostkatowice.pl

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu.
Informacje o zmianach zostaną każdorazowo podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.mostkatowice.pl
Zmiany są wiążące dla Uczestników Konkursu z chwilą ich umieszczenia na ww. stronie.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu jest: Krzysztof Hołyński
2. Nagroda dla Uczestnika Konkursu
Organizator przewidział następujące wynagrodzenie dla Uczestników Konkursu:
- Zwycięzca konkursu dostanie nagrodę rzeczową w postaci bonów do wybranych przez zwycięzcę
sklepów o wartości 1000,00 złotych
Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
Ze Zwycięzcą konkursu pod warunkiem zgody obu stron zostanie również zawarta umowa o dzieło na
opracowanie pełnej wizualizacji Stowarzyszenia MOST obejmująca: poprawki do logotypów,
przygotowanie papieru firmowego, tła prezentacji, tła spotkań online, projekt rollupu, wizytówek,
plakatu o wartości do 4000,00 złotych.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu oraz
osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Jurorzy Jury Konkursowego.

4. Forma opracowania Zadania Konkursowego i sposób jego dostarczenia
1. Praca konkursowa (projekt logo) musi spełniać następujące warunki:
a. być niepowtarzalną i oryginalną,
b. być łatwą do rozpoznania i zapamiętania.
2. Na konkurs można nadesłać kilka projektów przy czym przez projekt rozumie się komplet 4
logotypów :
- Stowarzyszenie MOST
- Centrum Aktywności Młodzieżowej MOST – wraz ze skrótem CAM MOST
- Centrum Organizacji Pozarządowych – wraz ze skrótem COP
- Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu – wraz ze skrótem CIS Zabrze
3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy dostarczyć wersję elektroniczną
w wersji jpg, pdf a w przypadku Zwycięscy konkursu również w formie grafiki wektorowej.
Projekty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: most@mostkatowice.pl do dnia do 17
marca 2021r. Decyduje data przyjęcia przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac.
Materiały papierowe nie będą zwracane do Uczestnika Konkursu.
Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy
konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

4. Do projektów składanych zarówno w wersji elektronicznej jak pocztą tradycyjną należy umieścić
także następujące informacje o Uczestniku Konkursu:
a. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
b. Adres, telefon
c. Oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu
nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich. (załącznik nr 1).
d. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2).
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 14 dni roboczych od zakończenia składania projektów.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w Internecie.
7. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logotypy staje się własnością organizatora konkursu, który
może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
8. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe
związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego
projektu nieobciążone prawami osób trzecich.
5. Unieważnienie Konkursu
1. Konkurs może być unieważniony w przypadku, gdy:
- nie zostały złożone co najmniej pięć spełniających warunki niniejszego Regulaminu prac stanowiących
realizację Zadania Konkursowego,
- nie rozstrzygnięto Konkursu,
-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu lub wykonanie Zadania
Konkursowego nie leży w interesie Organizatora, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
6. Kryteria oceny prac konkursowych
Przy ocenie prac konkursowych Jury Konkursu będzie się kierowało następującymi kryteriami:
Każdy członek Jury Konkursu będzie dysponował maksymalną pulą 10 punktów na ocenę pracy złożonej
przez każdego Uczestnika Konkursu.
W toku prac Jury Konkursu oceniane będą następujące walory przedstawionych prac:
- sposób wyrażenia przekazu merytorycznego – nawiązanie do charakteru działalności Stowarzyszenia;
- czytelność, ale też niebanalność logo – uniwersalność i funkcjonalność;
- nowoczesność layoutu i zdolność do wykorzystania najnowszych trendów projektowych – walory
graficzne;
- ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Jury Konkursu wybiera jeden projekt.
Decyzja Jury Konkursu o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
(załącznik numer 1)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na logo Stowarzyszenia Most wraz z
logotypami projektów oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa.
2. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy
zgłoszonej na konkurs na logo Stowarzyszenia Most wraz z logotypami projektu na Stowarzyszenie
Most na wszystkich potencjalnych polach eksploatacji.

……………………………………….
Data

…………………………………………..
Imię i nazwisko podpis

(Załącznik numer 2)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, o którym mowa powyżej, w tym na ich
opublikowanie w Internecie. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Dane osobowe mogą być udostępnione partnerem, kontrahentom i klientom Stowarzyszenia MOST w celu
nawiązania kontaktu oraz instytucjom kontrolnym w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu.
………………………………………………………..
Obowiązek informacyjny
Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie MOST
Ul. Bytomska 24
41-800 Zabrze
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów Rozporządzenia Ogólnego.
W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres most@mostkatowice.pl

