REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie logo Zaduszek Jazzowych w Pińczowie
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu na wykonanie znaku słowno-graficznego (logo)
Zaduszek Jazzowych w Pińczowie, zwanego
dalej „Konkursem".
Regulamin jest
dostępny
na
stronie www.psck.pl
Organizatorem Konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 2a,
28-400 Pińczów zwane dalej „Organizatorem"
Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być każda pełnoletnia osoba
posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów oraz osób zajmujących się
projektowaniem graficznym.
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy składają prace konkursowe w
siedzibie Organizatora osobiście lub pocztą, przy czym o przyjęciu pracy do udziału
w konkursie decyduje data doręczenia do siedziby Organizatora.
Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem oraz oświadczają, że akceptują jego treść
i spełniają
warunki uczestnictwa w Konkursie.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych
przez Uczestników.
II. Cele i założenia Konkursu
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaku słowno-graficznego (logo) Zaduszek
Jazzowych w Pińczowie, zwanego dalej „Festiwalem".
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem funkcjonalnym, wizualnym
i estetycznym projektu znaku graficznego identyfikującego Festiwal.
III.
Harmonogram Konkursu
Konkurs trwa od dnia 24.05.2021roku do dnia 30.06.2021 roku.
Składanie Projektów powinno nastąpić do dnia 30.06.2021 r. do godziny 15.00 do siedziby
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a,28-400 Pińczów.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30.07.2021 roku. W tym dniu będzie mieć miejsce
również ogłoszenie wyników Konkursu na stronie www.psck.pl oraz FB Domu Kultury.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w celu realizacji celów niniejszego Konkursu.
Administratorem danych osobowych będzie Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury (ul.
Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów. Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na
potrzeby związane z organizacją Konkursu, wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i
odprowadzeniem podatku, a także z wykorzystaniem przez Organizatora w sposób opisany w
niniejszym Regulaminie. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych
Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania nagrody.
1.Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
2.Uczestnik Konkursu dostarcza do siedziby Organizatora wymagany Projekt będący przedmiotem
Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021 r., przy czym zachowanie powyższego
terminu oznacza wpłynięcie Projektu do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Przez
dostarczenie rozumie się w szczególności doręczenie osobiste, za pośrednictwem pełnomocnika lub
przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego, w tym również firm kurierskich.
3.O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi na stronie internetowej www.psck.pl, stronie
Festiwalu oraz na swoim profilu FB. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na

rozpowszechnianie swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, w sposób o którym mowa
w zdaniu poprzednim, w celu poinformowania o wynikach Konkursu i ogłoszenia wyników.
4.Projekty, które wpłyną do Organizatora po terminie składania prac, nie będą brały udziału w
Konkursie i mogą być odebrane przez Uczestnika. W przypadku zwrotów projektów za
pośrednictwem operatora pocztowego koszt zwrotu obciąża Uczestnika.
5.Jeżeli okaże się, że Uczestnik Konkursu lub Projekt nadesłany na Konkurs nie spełniają wymagań
określonych w Regulaminie, wówczas taki Projekt zostanie odrzucony, co powoduje wykluczenie
Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora Konkursu, członkowie Jury, a także
ich wstępni i zstępni członkowie rodzin, a także rodzeństwo i powinowaci.
V.
Forma opracowania projektowego
W ramach opracowania konkursowego Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania Projektu,
zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.
VI.
Sposób przekazania projektów konkursowych
Zabezpieczone prace konkursowe mają być przekazane Organizatorowi w KOPERCIE, którą prosimy
zatytułować „Konkurs: logo Zaduszki Jazzowe w Pińczowie„
W kopercie prosimy o umieszczenie wypełnionej metryki projektu stanowiącej załącznik 2 do
Regulaminu.
VII. Jury Konkursu
1. Jury składać się będzie z członków wskazanych przez Organizatora.
2. Jury przy ocenie Projektów zwróci szczególną uwagę na:
a.funkcjonalny charakter i estetyka projektu,
b. adekwatność propozycji do profilu Zaduszek Jazzowych w Pińczowie
c.stworzenie projektu, który umożliwia zastosowania znaku tekstowo-graficznego w różnych
kontekstach i na różnych nośnikach, możliwość skalowania i jego wykonania w różnych technikach
i metodach wizualizacji,
d. artystyczny i estetyczny poziom Projektu, klarowność jego zaprezentowania, dostosowanie
projektu do wytycznych wynikających z Regulaminu i jego załączników.
VIII. Nagrody i zasady ich odbioru
1. Dla Laureata Konkursu przyznana zostanie nagroda pieniężna w kwocie 2000,00 (słownie: dwa
tysiące złotych brutto).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody lub nagród, a także prawo
do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
3. Nagrodzony Uczestnik Konkursu poinformowany zostanie o nagrodzie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz zaproszony będzie na uroczystość wręczenia
nagrody.
4. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w terminie ustalonym z Laureatem, po zawarciu umowy
przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiącej załącznik nr 3 Regulaminu.
5. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych osobowych
niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród w tym numeru konta
bankowego, na które zostanie wypłacona nagroda.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia
nagród.
IX.

Prawa autorskie

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo i możliwość nieograniczonego w czasie i w

nieograniczonego w zakresie terytorium, wykorzystania nadesłanych Projektów (lub ich
fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych
mediach.
2. Wyłączne prawo do zastosowanych w Projekcie rozwiązań mają twórcy Projektu. Projekty

stanowić będą oryginalne dzieło artystyczne będące koncepcyjnym opracowaniem projektowym
spełniającym założenia konkursowe.
3. Laureat nagrodzonego Projektu, w ramach otrzymanej w Konkursie nagrody zobowiązują się
przenieść, na podstawie osobnej umowy, autorskie prawa majątkowe do Projektów na polach
eksploatacji wskazanych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz udzielą
zezwolenia do wykonywania przez Organizatora praw osobistych w części dotyczących udzielania
zezwoleń na opracowania projektów i dokonywania modyfikacji. Warunkiem przekazania nagrody
jest zawarcie pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem umowy, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym. Nagrodzony Uczestnik z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przekaże na własność
organizatora egzemplarz, na którym przekazał Organizatorowi Projekt.
4. Autor wybranego Projektu będzie miał możliwość współpracy Organizatorem przy realizacji
swojego Projektu, polegającej na nadzorze autorskim i ewentualnym wprowadzaniu w nim zmian
po zawarciu odrębnej umowy Organizatorem.
5. Projekty ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie, ani w inny sposób
rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
6. Ustalenia powyższe nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów Projektów.
7. Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z Projektu nie
naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych.
8. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, Laureat wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Projektu (z prawem sublicencji) bez ograniczeń
terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora lub Współorganizatorów, w tym w szczególności na
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
sieciach komputerowych, Internecie, TV.
X.

Postanowienia dodatkowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Uczestnikami
Konkursu.
2. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji Konkursu,
ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania
przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu, danych kontaktowych lub innych danych osobowych.
4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród.
5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług
świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.psck.pl
8. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Projektu w
Konkursie
9. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania Projektów
konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły
rozszerzania zakresu Projektów, ograniczania wysokości nagród i skracania terminów, informację o
dokonanej modyfikacji przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej Konkursu.
Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu są wiążące dla Uczestników Konkursu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.psck.pl
Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.

