Regulamin konkursu plastycznego „ Logo na Mały Port”
&1 Organizator:
1.Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, z siedzibą

w

Chrzanowie, ul. Jagiellońska 4.
&2 Cele Konkursu:
1.Wyłonienie i wytypowanie pracy (znaku graficznego - logo), która stanie się wizytówką
miejsca spotkań Rodziców i dzieci 0-3 ”Mały Port” znajdującego się na terenie Ośrodka.
2.Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojej inicjatywy oraz kreatywności.
3.Zainteresowanie dzieci i młodzież doskonaleniem własnych umiejętności.
4.Kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej

w

Chrzanowie.
&3 Czas trwania:
1.Konkurs trwa w okresie od 19.04.2021 r. do 10.05.2021 r. W tym terminie Uczestnik będzie
mógł zgłaszać do Konkursu prace konkursowe stanowiące projekt Logo „Małego Portu”.

&4 Warunki uczestnictwa:
1.Uczestnikami Konkursu mogą być: dzieci w wieku od 5 lat zamieszkujące na terenie powiatu
chrzanowskiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w oświadczeniu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.Pracą konkursową jest projekt plastyczny na Logo Małego Portu w Chrzanowie, wykonany
przez Uczestnika w kolorze, techniką dowolną. Tematem przewodnim jest statek - łódka. Praca
konkursowa powinna być przekazana w formie papierowej (praca płaska), format A4. Logo
wyłonione podczas Konkursu wykorzystywane będzie m.in. jako znak graficzny lub obrazkowy
na stronie OPS, pismach, ogłoszeniach, pieczątkach, naklejkach.
3.Prace zgłoszone do Konkursu muszą być nowe, zgodne z Regulaminem Konkursu wykonane
samodzielnie przez Uczestników i muszą być wolne od wad prawnych. Na odwrocie każdej pracy
należy czytelnie zapisać:
a/imię i nazwisko autora pracy
b/nazwę szkoły lub przedszkola i w przypadku uczniów klasę.

c/tytuł pracy
d/imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna
4.W celu wzięcia udziału w niniejszym konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu,
Uczestnik Konkursu powinien przekazując Pracę Konkursową załączyć formularz zgłoszeniowy,
którego

wzór

stanowi

Załącznik

nr

1

do

niniejszego

regulaminu, podpisany przez

rodziców/opiekunów Uczestnika wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz
oświadczeniem o zrzeczeniu się majątkowych praw autorskich. Dokumenty stanowią załącznik
dostępny są na stronie internetowej www.ops.chrzanow.pl, na profilu Facebookowym
Chrzanowskiego Centrum Wolontariatu oraz w siedzibie Organizatora.
5.Zgłoszenie prac do Konkursu(rodziców/opiekunów) jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz. 1231) oraz do publikacji

w

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6.Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swego uczestnictwa zobowiązuje się nie
wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich
autorskich praw osobistych.
7.Osoby zamierzające uczestniczyć w Konkursie potwierdzają to wysyłając swoją pracę na adres:
OPS Chrzanów ul. Jagiellońska 4 lub oddając swoją pracę osobiście w siedzibie Organizatora
(skrzynka Podawcza) do dnia 10 maja 2021 r. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
(decyduje data stempla pocztowego).Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe podczas przesyłki.
8.Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej uczestnik przenosi na Organizatora własność tej pracy.
Uczestnik zachowuje prawo do korzystania z pracy, którą zgłosił na Konkurs, dla celów
osobistych z wyłączeniem prawa do publicznego udostępniania.
9.Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie należy się jakakolwiek należność od
Organizatora.

Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do

niniejszego regulaminu – co potwierdzone zostaje poprzez dołączenie do każdej pracy w/w
załącznika nr 1.
&5 Zasady przyznawania nagród
1.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej

Komisją .

2.Komisję powołuje Organizator, komisja składa się z trzech osób.
3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wyłoni jedną pracę, która uzyska najwięcej
punktów. Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, przekaz informacji.
5.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Autor zwycięskiej pracy otrzyma indywidualną nagrodę rzeczową.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla
uczestników konkursu.
8.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Nagrody zostaną wręczone laureatom po
uprzednim telefonicznym powiadomieniu. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie
internetowej OPS Chrzanów.
&6 Rozstrzygnięcie konkursu
1.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maj/czerwiec 2021r.
2.Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości
informacji o laureatach.
3.Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone do wiadomości publicznej na stronie internetowej
www.ops.chrzanow.pl oraz profilu Facebookowym Chrzanowskiego Centrum Wolontariatu .
4.Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu wszystkie przesłane prace konkursowe stają się
własnością Organizatora Konkursu, który może je wykorzystywać bez ograniczeń co do terytorium
i czasu oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
5.Z chwilą zgłoszenia prac na Konkurs uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do prac konkursowych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci
komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania
i prezentowania w Internecie oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
& 7 Postanowienia końcowe:
1.Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik (rodzice/ opiekunowie)
akceptuje treść Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia
Konkursu.
2.Postanowienia

niniejszego

Regulaminu

Konkursu

są wyłączną podstawą prowadzenia

Konkursu.
3.Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
Chrzanowie.

w

4.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
poz. 1000 ze zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców

z 2018 r.,
i

przyznawania nagród.
5.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do
ich poprawiania.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu

i

przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia Konkursu bez wyłonienia
zwycięzcy.
7.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.Dodatkowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, pod numerem
tel: 32 7356900 lub 32 7356939

