REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO
STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z AUTZMEM

I.

Organizator konkursu

1.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w
Częstochowie.
2.
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie graficzne
logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem

II.

Cel i termin konkursu

1.
Celem konkursu jest zaprojektowanie oraz opracowanie projektu graficznego dotyczącego
Stowarzyszenia. Logo będzie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, w celach
promocyjnych, informacyjnych, popularyzatorskich oraz korespondencyjnych.
2.

Konkurs rozpoczyna się 14 kwietnia 2021r., a kończy w dniu 17 maja 2021r.

3.
Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą składać od 14 kwietnia 2021r. Do 17 maja 2021r.,
do godziny 23:59.
4.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny

5.
Wszelakie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym
zakresie.

III. Warunki uczestnictwa
1.

Aby zostać uczestnikiem należy spełnić następujące warunki:

a) zgłosić swoje uczestnictwo w terminie określonym w Regulaminie z wykorzystaniem karty
zgłoszeniowej załącznik nr 1.
b) zaakceptować regulamin załącznik nr 2.
c) spełnić wymagania, o których mowa w regulaminie.
d) stworzone zgodnie z regulaminem logo konkursowe dostarczyć Organizatorowi wraz ze
zgłoszeniem.
2.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych (niepełnoletnich,
pełnoletnich) i prawnych. Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści
zajmujący się projektowaniem reklamowym, a także studenci oraz uczniowie.
3.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów
prawnych na karcie zgłoszenia.

4.

Autorem logo może być tylko jedna osoba.

5.
Uczestnik zgłaszający logo deklaruje, że logo jest dziełem oryginalnym, nigdzie
niepublikowanym, nie jest kopią ani adaptacją już istniejących utworów i nie narusza praw
podmiotów trzecich załącznik nr 3.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania drobnych modyfikacji zwycięskiego
projektu z poszanowaniem oryginalnej formy.
7.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Stowarzyszenia.
7.
Wyłonione logo podczas konkursu staje się własnością Organizatora konkursu, który może
je w dowolny sposób wykorzystywać.
8.
Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie lub
nadesłane po terminie, o którym mowa w pkt 2, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
9.
Spośród przedstawionych prac Komisja Konkursowa wybierze jeden, który otrzyma
nagrodę oraz zostanie wdrożony do realizacji.
10.
Projekt Logo należy wysłać drogą e-mail na adres: stowarzyszenie.autyzm@wp.pl w
formatach:
a) W formatach: PDF, JPG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi oraz formacie
wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do prawidłowego użytkowania.
b) Prace muszą dopuszczać zmianę skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.
11.
Prace Konkursowe należy wysłać z wypełnionymi i zeskanowanymi załącznikami z
napisem w tytule: „LOGO SPOZA)

IV.
1.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) czytelność i funkcjonalność
b) oryginalność projektu
c) pomysłowość
d) wywoływanie pozytywnych skojarzeń
e) łatwość rozpoznawania oraz zapamiętywania

V.
1.

Zasady przyznania nagród

Konkurs jest jednoetapowy

2.
Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o
których mowa w regulaminie konkursu i wskazuje uczestnika konkursu, któremu zostanie
przyznana nagroda.
3.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł. brutto (słownie: pięćset złotych).

4.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od nie odwołanie.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 30 maj 2021 r.

2.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem – www.autyzm.czest.pl oraz na oficjalnej stronie
portalu społecznościowego Facebook – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.

VII. Ochrona danych osobowych
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781).

VIII. Postanowienie końcowe
1.

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacja treści regulaminu

2.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów oraz dokumentów
zgłoszeniowych.
3.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną
własność i nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne
oraz nigdzie wcześniej niepublikowane
4.
Wszelakie zapytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail:
stowarzyszenie.autyzm@wp.pl lub na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Autyzmem, Częstochowa ul. Zofii Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa, tel. 531-037-806
5.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA OPRACOWANIE
PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO STOWARZYSZENIA POMOCY
OSOBOM Z AUTYZMEM
1.

Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko Uczestnika
….........................................................................................................................
Data urodzenia*
….........................................................................................................................

2.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe

Miejscowość ….........................................................
Ulica ….....................................................................
Nr domu/mieszkania …............................................
Kod pocztowy …......................................................
Nr telefonu …...........................................................
Adres e-mail ….........................................................
*W przypadku niepełnoletności uczestnika
Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny …...................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, iż zgadzam się na udział w konkursie na opracowanie nowego logo Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Autyzmem przez mojego syna/córkę ….............................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

….......................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na opracowanie
znaku graficznego logo Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem.

…...........................................................................
(miejscowość i data/ podpis uczestnika)
załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Ja, ............................................................................................ oświadczam, że złożona przeze mnie
praca w Konkursie na projekt graficzny logo STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z
AUTYZMEM W CZĘSTOCHOWIE jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była
zgłoszona do innego konkursu.

…....................................................................................
(miejscowość idata/podpis uczestnika)
załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu
na projekt graficzny logo STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM całości
autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).

….............................................................................................

(miejscowość i data/podpis uczestnika)

