Wałbrzych dnia 1.06.2018 r.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT LOGO „MŁDZ ZDLN Młodzi zdolni”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
„Konkurs – zaprojektuj logo MŁDZ ZDLN”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.
3. Celami konkursu są
a) pobudzenie twórczej inicjatywy młodzieży wałbrzyskiej w przestrzeni działań WGS BWA.
b) zapoczątkowanie serii działań artystycznych WGS BWA skierowanych do młodzieży
c) wybranie zwycięskiego logo, które będzie sygnowało całą serię spotkań i warsztatów dla młodzieży pod
nazwą „MŁDZ ZDLN Młodzi Zdolni ”.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeprowadza Organizator.
2. Uczestnikami Konkursu może być młodzież w wieku od 12 do 20 lat.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki
określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs, celem kwalifikacji konkursowej przez
Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi oraz nie przedstawianymi w konkursach.
6. Każdy z Uczestników może przekazać maksymalnie 5 prac konkursowych.
7. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (również grafika komputerowa). Prace powinny mieć format
kwadratu nie mniejszego niż 200 mm x 200 mm i nie większego niż 300mm x 300 mm.
8. Praca konkursowa powinna być ciekawym, oryginalnym projektem logo zawierającym skrót „MŁDZ ZDLN”
oraz dodatkowo zawierać napis (opcjonalnie) „Młodzi Zdolni”.
§3
TERAMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Każda dostarczona praca powinna być czytelnie podpisana z tyłu: imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres
mailowy, numer telefonu.
2. Prace konkursowe należy składać na adres organizatora: ul. Słowackiego 26, Wałbrzych.
3. Do każdej pracy trzeba dołączyć załączniki (zał. nr 1, zał. nr 2, oba poniżej). Brak załączników do pracy
skutkuje jej odrzuceniem.
4. Termin dostarczania prac mija 31 lipca 2018 r. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 29 sierpnia 2018 r.
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu ani ich autorom, ani placówkom. Zgłoszenie prac
do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego
egzemplarza pracy konkursowej. Prawa autorskie zachowuje Uczestnik- autor.
§4
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator wyłoni jednego laureata nagrody głównej do 29 sierpnia 2018
2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji
konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność, pomysłowość
b) zgodność z tematem,
c) estetyka,
d) kompozycja.
e) funkcjonalność logo
4. Laureatowi Konkursu przyznana zostanie nagroda rzeczowa.
5. Nagrodzona praca zostanie ogłoszona 29 sierpnia 2018 r w siedzibie Organizatora przy ul. Słowackiego
26, Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo oraz sms-owo o godzinie spotkania podsumowującego

Konkurs.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego
autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej
pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie
licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:
a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie, również na gadżetach reklamowych, koszulkach,
przypinkach itp.
b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia
(np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera);
c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami konkursu oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
2. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników
drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
e) wykorzystania zwycięskiej pracy w różnych wariantach, częściowo, lub z pewną modyfikacją
3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej
w „ Konkurs – zaprojektuj logo MŁDZ ZDLN” i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
...............................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego*.............................................................................................................. w związku z
udziałem w „Konkursie – zaprojektuj logo MŁDZ ZDLN”, którego organizatorem jest Wałbrzyska Galeria
Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych z siedzibą przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas projektu mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej WGS BWA, wykorzystane w materiałach informacyjnych i
promocyjnych WGS BWA (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) z siedzibą przy ul.
Słowackiego 26 w Wałbrzychu.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach konkursu dojdzie do powstania utworu
w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz.U.2017.880 j.t), udzielam WGS BWA z siedzibą przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu, nieodpłatnie,
pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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.
Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.
Miejscowość, data:

Podpis :

Załącznik nr 2
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. poz. 922 j.t) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych
wrażliwych oraz mojego
dziecka/podopiecznego* ……..................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA z siedzibą przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu w celu realizacji,
ewaluacji i sprawozdawczości „Konkursu – zaprojektuj logo MŁDZ ZDLN”
Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym prawie do dostępu treści danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także , że podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli osoba
deklaruje chęć uczestnictwa w Programie (Art. 32.ust.1.pkt.2).
Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.

Miejscowość, data :

Podpis:

