Regulamin konkursu na logotyp Kaliskiej Przygody z Odpadami
Organizatorzy:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Cel konkursu:
Wybranie znaku wizualizacji graficznej (logotyp) Kaliskiej Przygody z Odpadami.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli z gmin
członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Przeznaczenia znaku:
Logotyp będzie elementem systemu identyfikacji wizualnej konkursu plastycznego Kaliska
Przygoda z Odpadami”. Wykorzystywany będzie m.in.: podczas lokalnych akcji
ekologicznych, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych,
prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych,
grafice internetowej, banerach itp.
Uwagi szczegółowe:
1. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a. powinna zawierać elementy kojarzące ją z charakterem Kaliskiej Przygody z Odpadami;
b. być niepowtarzalna i oryginalna;
c. być łatwa do rozpoznania i zapamiętania.
2. Na konkurs można nadesłać jeden projekt. Prace należy przygotować w formacie nie większym
niż A4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy dostarczyć wersję
papierową i ewentualnie dodatkowo elektroniczną w powszechnie używanych formatach
graficznych.
3. Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem:
"Konkurs na logotyp Kaliskiej Przygody z Odpadami”.
4. Projekty należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 29 kwietnia 2016 roku na adres: Ośrodek
Doskonalenia

Nauczycieli

w

Kaliszu,

ul.

Wrocławska

182,

62-800

Kalisz

pokój 24 (sekretariat). Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie
projektu powstałe w czasie przesyłki.
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5. W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu:
a. dane placówki oświatowej;
b. imię i nazwisko opiekuna ucznia/grupy uczniów wykonującej pracę konkursową;
c. imię i nazwisko ucznia/grupy uczniów wykonującej pracę konkursową;
d. adres, telefon, e-mail opiekuna ucznia/grupy uczniów wykonującej pracę konkursową;
e. oświadczenie autora, a w przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia
oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że projekt jest jego osobistym dziełem
oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób
trzecich oraz zgodę autora, a w przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba
niepełnoletnia również zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie
i publikację danych osobowych. (Załącznik nr 1)
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie 2 tygodni od zakończenia składania projektów.
7. Skład komisji konkursowej: koordynatorzy Kaliskiej Przygody z Opadami (Piotr Szyszkiewicz,
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska i Małgorzata Kraszkiewicz).
8. Komisja Konkursowa wybiera trzy najlepsze prace i przyznaje jedną główną nagrodę i dwie
nagrody za II i III miejsce.
9. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:
a. pomysł;
b. uniwersalność i funkcjonalność;
c. walory graficzne;
d. nawiązanie do charakteru Kaliskiej Przygody z Odpadami.
10. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
11. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych
i w Internecie.
13. Ogłoszenie wyników i prezentacja logotypu nastąpi podczas uroczystego podsumowania XII
edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami. Laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie i mailowo.
14. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logotyp staje się własnością Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” i ODN Kalisz-współorganizatora konkursu, który może je
w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
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15. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu własność pracy konkursowej
oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności prezentowania pracy konkursowej
w Internecie. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do
przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.
16. Nadesłane projekty będą zwracane wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika.
17. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronach: www.odn.kalisz.pl oraz
www.orlistaw.pl
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Ewy Kowalczyk-Wiśniewskiej (e-mail:
ewakowal@op.pl) lub p. Małgorzaty Kraszkiewicz e-mail: mada135@wp.pl).
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ O PRZENIESIENIU AUTRSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

(Załącznik nr 1)

Ja, niżej podpisany(a) …..................................................................,
zamieszkały(a) w ….....................................................................................,
działając jako przedstawiciel ustawowy mojego małoletniego dziecka
…..............................................................................................,
ucznia …........................................................................................................,
zamieszkałego

jw.,

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

jak i moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

zarówno

dziecka,

r. o ochronie danych

osobowych (t.j.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późniejszymi zmianami) w zakresie
koniecznym do prawidłowego uczestnictwa mojego dziecka w konkursie na logotyp Kaliskiej
Przygody z Odpadami organizowanym przez

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto,

Czysta Gmina”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Oświadczam, że jest ono
autorem

pracy

nadesłanej

na

konkurs

na

logotyp

Kaliskiej

Przygody

z Odpadami oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa. Ponadto przenoszę nieodpłatnie na Związek Komunalny Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu autorskie prawa
majątkowe do wykonanej pracy konkursowej w zakresie określonym w pkt. 15 regulaminu
konkursu.

..........................................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna)

Regulamin konkursu na logotyp Kaliskiej Przygody z Odpadami.

