REGULAMIN
KONKURSU NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu zaprasza Państwa do udziału w
otwartym konkursie na projekt kartki pocztowej z Dolnego Śląska pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”
Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie projektu kartki
pocztowej z Dolnego Śląska pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu.
§2
1. Konkurs ma charakter otwarty, 2 – etapowy, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych
2. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda o której mowa w §9.
Przedmiot i Przebieg Konkursu
§3
Konkurs składa się z dwóch etapów.
1. Etap I obejmuje:
a) Uczestnicy przesyłają przygotowane pocztówki wraz z formularzem w terminie określonym §
5 Regulaminu. Projekt należy wykonać w dowolnej technice ,,płaskiej”, która nada się do
skanowania, temat projektu „Zima na Dolnym Śląsku” wymiar 110 mm x 165 mm
b) Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wstępnej selekcji i wybierze 5
najlepszych prac.
2. Etap II obejmuje:
a) poddanie pod głosowanie 5 propozycji wybranych w pierwszym etapie.
b) Organizator ogłasza zwycięzcę i przekazuje nagrodę
Zasady Konkursu
§4
1.
2.

3.
4.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną ilość prac.
Każdy projekt kartki powinien być dostarczony do wyboru :
a) plik w formacie w którym projekt był przygotowywany (grafika wektorowa)
b) plik JPG, PDF
c) wersji papierowej, wymiar 110 mm x 165 mm
Przesłanie prac na Konkurs wiąże się nierozerwalnie z wyrażeniem przez podmiot zgłaszający
zgody na anonimowe przebadanie znaków wg kryteriów zawartych w §7 Regulaminu.
Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, iż przesłane prace stanowią ich wyłączną
własność i nie naruszają praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej nie publikowane.
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Termin i warunki dostarczenia prac
§5
Projekty pocztówek należy dostarczyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem kopercie z
dopiskiem Konkurs „ Zima na Dolnym Śląsku” na adres: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul.
Świdnicka 44, 50-027 Wrocław wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (załącznik nr 1
regulaminu) do 28 lutego 2013 roku. Czytelnie wypełniony formularz należy podpisać.
Rozstrzygnięcie Konkursu
§6
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powoła Organizator Konkursu.
3. Komisja dokona wyboru 5 prac, prace zostaną przebadane, a następnie Komisja Konkursowa
wskaże pracę zwycięską.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Laureat Konkursu o zwycięstwie zostanie powiadomiony osobnym pismem.
6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana na stronie internetowe www.dolnyslask.info.pl.
do dnia 15 marca 2013 roku.
Ocena
§7
1. Ocena wstępna projektów nadesłanych na Konkurs odbywać się będzie wg następujących
kryteriów:
a) zgodność z założeniami zawartymi w Regulaminie,
b) potencjał komunikacyjny,;
2. Ocena końcowa projektów nadesłanych na Konkurs odbywać się będzie wg następujących
kryteriów:
a) badanie preferencji, klasyfikacji i skojarzeń,
b) badanie czytelności,
c) badanie zapamiętywalności;
§8
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) do pracy konkursowej wraz z
prawem do dokonywania w niej zmian oraz wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji związanych z działalnością
marketingową, w tym prawo do:
a) wyłącznego używania i wykorzystywania w pracy we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b) utrwalania i zwielokrotniania pracy wszelkimi technikami,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy na wszelkich nośnikach,
d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i
reklamowych,
g) wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
h) publicznego wystawiania,
i) najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia.
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§9
1. Za nagrodzony projekt, zostanie twórcy przekazana nagroda w wysokości 500,00 zł (pięćset
złotych ).
2. Kwota przekazana będzie osobie, która zgłosiła zwycięski projekt. W tym wypadku kwota nagrody
jest wartością brutto.

§10
1. Nadesłany projekty staje się własnością Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wraz z prawami
autorskimi oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb przez DOT, bez możliwości
zachowania jakiegokolwiek majątkowego prawa autorskiego przez autora projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu, z poszanowaniem
oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
Postanowienia końcowe
§11
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie jeśli:
a) prace konkursowe są niezgodne z Regulaminem Konkursu,
b) prace konkursowe okażą się identyczne lub podobne do znanych już prac,
c) naruszają prawa autorskie osób trzecich
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z komunikacji dostarczenia
zgłoszeń konkursowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.
6. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział w Konkursie.
7. Biorąc udział w Konkursie podmiot potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych niniejszym Regulaminie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu C/F4 11.252066(i)-36lenego.
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Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia – Konkurs na Projekt Kartki Pocztowej z Dolnego Śląska
pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”
W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic bądź prawny opiekun.

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej
kod
ulica
nr telefonu
e-mail / www

miejscowość

tytuł pracy

Oświadczenie osoby zgłaszającej
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który
jest dla mnie w pełni zrozumiały i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
…………………………………
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny podpis

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na udział w konkursie
(Dotyczy osób niepełnoletnich)
Ja ……………….…………………………………………………………………………………………………………………….……
legitymujący się ………………………………………..……………………. (seria, nr) zezwalam córce/synowi
………………………………………………………………………………w wieku …………lat, na udział w konkursie,
tym samym przesłanie pracy konkursowej oraz podanie informacji niezbędnych do udziału w
konkursie.
…………………………………
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny podpis
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