KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI MOKSiR
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w związku z jubileuszem 50-lecia ogłasza konkurs
na projekt Maskotki MOKSiR. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 kwietnia – NIE decyduje data
stempla pocztowego.
Regulamin:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki wraz z jej nazwą, która będzie
wykorzystywana do promocji działań edukacyjno-kulturalnych MOKSiR w Chrzanowie.
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
3. Organizator zastrzega sobie prawa do: wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, odstąpienia od
organizowania konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości
nadesłanych prac, rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r.
2. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla uczestników konkursu.
3. Aby przystąpić do konkursu należy wykonać projekt maskotki w formie rysunku odręcznego lub grafiki
komputerowej i dostarczyć go wraz ze zgłoszeniem do siedziby organizatora.
4. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, wiek, dane teleadresowe oraz zgodę na przekazanie
praw autorskich treści (załącznik nr 1)
5. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) w formie rysunku odręcznego o wymiarach A4 lub A3 lub w wersji elektronicznej w postaci pliku *.JPG.
b) dotąd niepublikowane.
6. Każdy z uczestników może nadesłać max. 2 prace.
7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia,
utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, lub ich opóźnienie w doręczeniu
spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.
9. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac,
które nie zostały nagrodzone.
III. WYSYŁANIE PRAC
1. Prace prosimy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul.
Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem KONKURS NA MASKOTKĘ MOKSiR.
2. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 kwietnia 2016 r., NIE decyduje data stempla pocztowego.
5. Prace oceniane będą przez jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatorów.
6. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
7. Oficjalne rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 roku /o terminie poinformujemy na
stronie internetowej ośrodka/.
IV. NAGRODY
Autor zwycięskiego projektu zostanie nagrodzony tabletem i maskotką wykonaną na podstawie jego pracy.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
4. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów
Konkursu. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość
ich poprawiania.

