Uwieliny, 15.02.2019 r.

KONKURS NA MASKOTKĘ PROMOCYJNĄ UWIELIN

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest sołtys Uwielin we współpracy z p. Elżbietą Bela (nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Uwielinach).

§ 2. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki Uwielin.
Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie kostiumu i być może pluszowej zabawki
oraz wykorzystywany będzie w celach promocyjno-reklamowych miejscowości Uwieliny.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego, graficznego projektu maskotki
promocyjnej, oddającej charakter, tożsamość i walory Uwielin. Do projektu należy dołączyć
metryczkę na odwrocie zawierającą: imię i nazwisko, klasę i/lub tel. kontaktowy.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców,
pracowników Szkoły Podstawowej w Uwielinach, a także całej społeczności i sympatyków
Uwielin.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu wraz z wypełnionymi
i podpisanymi załącznikami tj. formularzem zgłoszenia oraz w przypadku osób
niepełnoletnich oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego (załącznik nr 1 oraz 2 do
regulaminu);

§ 4. Warunki konkursu
1. Jedna osoba może złożyć jedną pracę.
2. Praca musi kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek Uwielin, uwzględniać tożsamość
miejscowości Uwieliny, a także nawiązywać do jej unikatowych walorów i specyfiki.

3. Praca powinna mieć postać graficzną, koniecznie w wersji kolorowej (szkic, rysunek),
format A4.
4. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy złożyć osobiście u sołtysa Uwielin lub
w świetlicy Szkoły Podstawowej w Uwielinach w terminie do 5 marca 2019 r.
5. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem oraz zgodą rodziców należy złożyć w zamkniętej
kopercie opisanej hasłem: KONKURS NA MASKOTKĘ PROMOCYJNĄ UWIELIN.

§ 5. Prawa i oświadczenia
1. Przekazanie pracy konkursowej wraz z formularzami, o których mowa w § 3.2 jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt jest
jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nie naruszającym praw, dóbr
i godności osób trzecich. Dokonując prawidłowego zgłoszenia uczestnik konkursu oświadcza
także, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one
w jakikolwiek sposób ograniczone / obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy
zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób, autor pracy ponosi pełną
odpowiedzialność zarówno wobec organizatora konkursu, jak i osób trzecich.
3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na gminę Prażmów nieodpłatnie,
bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie
prawa majątkowe do przesłanego projektu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji
miejscowości Uwieliny.
4. Uczestnik udziela gminie Prażmów zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian
i przeróbek Projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia
z innymi dziełami.
5. Gmina Prażmów- sołectwo Uwieliny ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt
maskotki oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
6. Prawa autorskie przechodzą na gminę Prażmów. Przejście praw autorskich zostanie
potwierdzone pisemną umową pomiędzy zwycięzcą konkursu a gminą Prażmów,
sporządzoną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Prace konkursowe
nie podlegają zwrotowi.

§ 6. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a) oryginalnością pracy;
b) związkiem pracy z tożsamością Uwielin oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku wsi;
c) walorami artystycznymi i estetycznymi.
3. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez organizatora.
4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Uwielinach oraz Urzędu Gminy Prażmów.
6. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu w przypadku rażąco niskiego poziomu
zgłaszanych projektów.

§ 7. Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna o wartości 100 zł.
2. Projekt laureata konkursu zostanie zrealizowany w formie kostiumu, być może pluszowej
zabawki oraz wykorzystywany w celach rekreacyjno- reklamowych Uwielin.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest
organizator konkursu. Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej
promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Zgodnie z wymienioną powyżej ustawą uczestnikowi konkursu przysługuje także
prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Uwielinach oraz gminy Prażmów.
3. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z p. Teresą
Wójcicką lub Elżbietą Bela.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „MASKOTKA PROMOCYJNA UWIELIN”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………………………………….………………….
szkoła: …………………………………………………………………………..……..
kontakt tel. ……………………………… i/lub klasa …………………………
Nazwa/imię maskotki:
……………………………………………………………………………………………..
Niniejszym składam pracę konkursową swojego autorstwa oraz poświadczam pełne
uczestnictwo w konkursie, w szczególności przyjmuję do wiadomości następujące jego
zasady:
· Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń
akceptuję jego postanowienia.
· Oświadczam, iż projekt zgłoszony przeze mnie do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw,
dóbr i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie
są obciążone na rzecz osób trzecich.
· Niniejszym przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia
terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego
projektu, na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 3 lit. a-c oraz przenoszę na
Organizatora prawa i udzielam zezwoleń o których mowa w § 5 ust. 4-6 Regulaminu
Konkursu.
· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu oraz późniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych.

……………………………………….

………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis uczestnika konkursu)

…………………………………………………………………………………………...
(podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU
„MASKOTKA PROMOCYJNA UWIELIN”

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów ……………………………………………………………………………….……
kontakt tel. …………………………………………………………………………...….
Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
/podopiecznego:
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………….……...
w konkursie „MASKOTKA PROMOCYJNA UWIELIN”, w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję
postanowienia Regulaminu Konkursu, z którym się zapoznałem/am.

…………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………..…………………………………………………………
(podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej)

