Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu
17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie

Organizator: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

§1
Przedmiot konkursu
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt
plakatu 17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalnym
plakatem promującym 17. Zaduszki Jazzowe w Pińczowie.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów oraz osób zajmujących się
projektowaniem graficznym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie brały udziału w innych
konkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do dwóch projektów.

§3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien zawierać: grafikę autorską oraz pozostałe elementy
obowiązkowe:
- nazwę wydarzenia: 17. Zaduszki Jazzowe w Pińczowie
- datę Festiwalu: 29-30 X 2021
2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email:
konkurs@psck.pl , w tytule e-maila prosimy wpisać: „Konkurs: plakat 17. Zaduszki Jazzowe w
Pińczowie" w następujących parametrach: wymiary: 100x70 cm (pion), rozdzielczość: 300 dpi.

W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail
do dnia 30 czerwca 2021 roku włącznie.
3. Do konkursu należy zgłaszać plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu
- wymiary: 100x70 cm (pion)
- format pliku: jpg (prewka do zatwierdzenia dla jury pomniejszona w stosunku do oryginalnego)
którego wielkość nie powinna przekraczać 2 MB.
- rozdzielczość: 300 dpi
§4
Spośród wyselekcjonowanych, 20 finałowych plakatów, które zaprezentowane zostaną przez
Organizatora, zostanie wybrany jeden zwycięski plakat, którego autor otrzyma nagrodę finansową.
Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład
wejdą eksperci oraz przedstawiciel PSCK.
Projekt zwycięskiego plakatu zostanie wykorzystany jako punkt wyjścia dla oprawy wizualnej
Festiwalu 17. Zaduszki Jazzowe w Pińczowie.
Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do
Organizatora końcowy projekt plakatu, jako plik graficzny PDF, rozdzielczość 300 dpi. (z
uwzględnieniem paska z logami partnerów i sponsorów)
§5
Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu
niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji
obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:
-używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej,
reklamowej,
-utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
-zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
-wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia
pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem,
- rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i
innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie

§6
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119)).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają
one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§7
Nagroda
1. Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.500,00 PLN
brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100). Wypłata z tytułu nagrody głównej nastąpi w terminie 7
dni od otrzymania i zaakceptowania przez Organizatora końcowego projektu plakatu.
2. Przewiduje się także przyznanie wyróżnień w formie nagród rzeczowych.

§8
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, festiwalu
oraz na Facebooku.
2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią
promocyjną Festiwalu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w celu udziału w „Konkursie na
projekt graficzny plakatu 17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…...................................................
Czytelny podpis uczestnika / data

Karta zgłoszenia
w Konkursie na plakat
XVII ZADUSZEK JAZZOWYCH W PIŃCZOWIE

Imię i nazwisko
autora pracy

Wiek
Dane Uczestnika
do kontaktu
(numer telefonu
kontaktowego oraz
adres e-mail)

Adres Uczestnika
do korespondencji

....................................................................
Data i podpis uczestnika

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119),
Klauzula informacyjna

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji działań prowadzonych w związku z
realizacją „Konkursu na projekt graficzny plakatu 17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie” na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, inne podmioty, które
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji
księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o
wynikach konkursu.
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych
niż cel, dla którego je zebrano.

