Konkurs graficzny na LOGO “Śniadań w parku”

REGULAMIN

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Społeczne Stowarzyszenie ”Forum Pruszków”
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wokulskiego 13/29 zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Celem konkursu jest wybór loga imprezy plenerowej pt. „Śniadania w parku”.
Ideą “Śniadań w parku” jest aranżowanie przestrzeni miejskiej (Parku
Kościuszki w Pruszkowie) w taki sposób, aby mieszkańcy Pruszkowa i okolic,
znajomi, przyjaciele, sąsiedzi oraz całe rodziny oraz pasjonaci różnych dziedzin
mieli szansę zdrowo odpocząć oraz spędzić ze sobą czas. Impreza odbywa się
cyklicznie w sezonie od maja do września 2016 r. i jest organizowana głównie
przez lokalne stowarzyszenia oraz fundacje, co decyduje o promowaniu nie
tylko zdrowego stylu życia, ale i wolontariatu a także aktywności obywatelskiej
podczas tej imprezy.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia “Forum
Pruszków”.
4. Przesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

Przepisy i wymagania dotyczące pracy konkursowej.
1. Uczestnik może przesłać łącznie do 3 wersji loga kolorowego łącznie z jego
wersją na ciemne tło.
2. Plik z logiem powinien być zapisany w grafice wektorowej w formacie .cdr .ai
.pdf .eps. Logo musi być rownież zapisany w grafice rastrowej w formacie .psd

oraz .jpg w rozdzielczości minimum 1000 pikseli przy dłuższym boku.
3. Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie kolorystyki CMYK,
natomiast grafika rastrowa w trybie RGB.
4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej
jakości technicznej.
5. Prace należy przesłać mailem na adres forumpruszkow.konkursy@gmail.com
6. W temacie e-maila należy wpisać: “Konkurs na logotyp Śniadań w parku”. W
treści maila należy udostępnić swoje aktualne dane: imię, nazwisko, datę
urodzenia i nr telefonu.
7. Do maila należy dołączyć odpowiednie oświadczenia t.j.:
Oświadczenie nr 1: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora konkursu pt. „Logo Śniadań w parku” w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami)”.
Oświadczenie nr 2: “Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę
na Organizatora wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nich, na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz.
904 z późn. zmianami)”.
Oświadczenie nr 3: “Jednocześnie oświadczam, że przesłane prace są
stworzone przeze mnie i mam wszelkie prawa do dysponowania nimi”.
Druk z oświadczeniami można pobrać ze strony www.forumpruszkow.pl.
8. Osoby niepełnoletnie dołączają do e-maila zgodę rodziców lub opiekunów na
udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz
z biorącym udział w Konkursie, oświadczenia, o których mowa wyżej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania zgłoszeń do

konkursu nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
10. Organizator nie zwraca prac zdyskwalifikowanych.

Terminarz konkursu, sposób wyboru prac i nagrody
1. Konkurs trwa od 20.01.2016 r. do 20.02.2016 r. do godz. 20:00
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Wybór najlepszych prac nastąpi poprzez głosowanie Komisji Konkursowej
składającej się z 5-ciu wybranych członków Stowarzyszenia. O kolejności
nagrodzonych prac będzie decydowała liczba głosów oddanych przez członków
Komisji Konkursowej. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwał będzie
koordynator projektu „Śniadania w parku”- wolontariusz Stowarzyszenia
Forum Pruszków.
4. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac jest ostateczna i nie
podlega zaskarżeniu.
5. W przypadku takiej samej liczby głosów decydujący głos będzie należał do
koordynatora projektu „Śniadania w parku”.
6. Najlepsza nagrodzona praca wybrana przez Komisję Konkursową zostanie
oficjalnym znakiem “Śniadań w parku”. Zwycięzca otrzyma nagrodę o łącznej
wartości 500 PLN w postaci atrakcyjnego kuponu do drukarni internetowej
oraz voucherów do lokali gastronomicznych (do zrealizowania w Warszawie
i/lub w Pruszkowie) a także pakiet gadżetów i niespodzianek.
7. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac także jedną, która
zostanie wyróżniona nagrodą pocieszenia t.j. pakietem gadżetów oraz
voucherów i niespodzianek.
8. Czas realizacji kuponu oraz voucherów kończy się z datą 31.12.2016 r.
9. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o zwycięstwie drogą mailową.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 lutego 2016 r. poprzez stronę

internetową

www.forumpruszkow.pl

oraz

na

www.facebook.com/stowarzyszenieforumpruszkow

profilu
a

Facebook

także

na

www.facebook.com/Sniadania
11. Wręczenie lub przesłanie nagród nastąpi do dnia 1.03.2016 r.

Wykorzystanie prac przesłanych na konkurs
1. Stowarzyszenie uzyskuje prawo do umieszczania nagrodzonych w Konkursie
prac w mediach, a także do wielokrotnej ekspozycji tych prac w innych
miejscach publicznych, a także do promocji Śniadań w parku oraz innych
działań Stowarzyszenia, podmiotów i organizacji z nim współpracujących.
2. Stowarzyszenie uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac
nagrodzonych w Konkursie na wydawanych przez siebie materiałach
i publikacjach.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo modyfikowania prac przesłanych na
konkurs.
4. Uprawnienia,

o

których

mowa

powyżej

przysługują

Stowarzyszeniu

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac,
o których mowa w regulaminie.

Różne
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
2. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

