REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MASKOTKI GMINY TOSZEK
w ramach zadania „Rodzinne Harcowanie”
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
2. CELE KONKURSU:
•

Wyłonienie oryginalnego projektu maskotki/symbolu Gminy Toszek, który
będzie

wykorzystywany

do

celów

identyfikacyjnych i promocyjnych

Organizatora i Gminy Toszek,
•

Zwiększenie poczucia przynależności do miejsca zamieszkania,

•

Rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznych

mieszkańców

poprzez

wykonanie projektu.
3. ADRESACI
Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Toszek.
4. TEMATYKA
•

Projekt

maskotki/symbolu

Gminy

Toszek

powinien

być

łatwo

identyfikowany z Gminą oraz wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje, być
związany np. z historią, tradycją, kulturą, architekturą związaną z Gminą.
•

Projekt powinien mieć dookreślone wymiary. Maksymalne wymiary projektu to
200 cm × 200 cm.

5. UCZESTNICWO
•

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie projektu w formacie pdf. na
adres ignis@gliwice.zhp.pl lub dostarczenie pracy do Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, ul. Zamkowa 10; 44-180 Toszek od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 16.00. Należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia (Załącznik
nr 1). w przypadku osoby niepełnoletniej należy dołączyć również podpisaną
przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w Konkursie (Załącznik nr 2).

•

Projekt

maskotki

powinien

być

wykonany

samodzielnie

dowolną

techniką i z wykorzystaniem dowolnego materiału, np. w formie projektu
graficznego, uszyty, ceramiczny, papierowy, metalowy, drewniany, plastikowy,
wykonany techniką drukarską, druk 3D itp.
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•

Prace można dostarczać od 22 sierpnia do 2 września 2022 roku do godziny
16.00.

•

Prace wykonane niezgodnie z Regulaminem, nadesłane po terminie lub bez
wypełnionego formularza i niepodpisane nie będą oceniane.

•

Projekt nie może naruszać praw autorskich innych twórców.

•

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje
licencję

niewyłączną

upoważniającą

korzystania z majątkowych

praw

Organizatora

autorskich

do

pracy

do

nieodpłatnego

konkursowej

na

następujących polach eksploatacji:
a)

wykorzystania

na

stronie

internetowej

Organizatora, w mediach

społecznościowych Facebook Zamek w Toszku.
6. PRZEBIEG KONKURSU
•

Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt maskotki.

•

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 września 2022 r. o godzinie 18.00
w siedzibie Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Oceny prac dokona
powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w wybranym terminie
między 6 a 9 września 2022 r., w której skład wejdą trzej pracownicy CK
„Zamek w Toszku, dwaj członkowie Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku,
dwaj pracownicy Urzędu Miasta w Toszku.

•

Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca Konkursu.

•

Ocenie będą podlegały:
✓ sposób ujęcia tematu
✓ pomysłowość
✓ walor artystyczny
✓ wkład pracy własnej
✓ oszacowany przez Organizatora koszt wykonania projektu

•

Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 300 zł brutto.
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•

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo
odwołania. Organizator może unieważnić Konkurs bez podania przyczyny.

•

Zwycięzca

konkursu

zostanie

poinformowany

telefonicznie

lub

za

pośrednictwem poczty elektronicznej.
•

Autor

złożonego

projektu

wyraża

zgodę

na

publikację

zdjęć

projektu w mediach społecznościowych Facebook Zamek w Toszku, Szczep
Harcerski IGNIS w Toszku i Miasta i Gminy Toszek.
•

Nagrodzona praca zostanie udostępniona na profilu Facebook Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”, Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku oraz
Miasta i Gminy Toszek.

•

Projekt, który wygra, stanie się maskotką-wizytówką Gminy Toszek i będzie
wykorzystywany

do

celów

promocyjnych i identyfikacyjnych

przez

Organizatora.
•

Zwycięzca

Konkursu

przed

odbiorem

nagrody

podpisze

umowę z Organizatorem na przeniesienie majątkowych praw autorskich.
Nagroda stanowi wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich do
projektu. w przypadku

niepełnoletniego

Zwycięzcy

umowa

zostanie

podpisana z Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka.
•

Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie
majątkowe

prawa

autorskie

do

nagrodzonej

pracy

Uczestnika

na

następujących polach eksploatacji: gadżety promocyjne (długopisy, torby,
notesy, koszulki, kubki), materiały promocyjne (plakaty, ulotki, artykuły
prasowe), w formie

szytej

maskotki z tkaniny,

fotografie,

pocztówki,

materiały filmowe.

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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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.

7. UWAGI KOŃCOWE
•

Organizator ma prawo do zachowania, wykorzystania i zwielokrotnienia
wszystkich

nadesłanych

prac,

bez

ograniczeń

czasowych w celach

promocyjnych, we wszelkich publikacjach pokonkursowych.
•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową

•

Kontakt: ignis@gliwice.zhp.pl, tel. 721 051 686
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

IMIĘ i NAZWISKO AUTORA …………………………………………………………………………………………
WIEK ………………..
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………….
ADRES E-MAIL (opcjonalnie) ……………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA w KONKURSIE
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………..

(imię i nazwisko Rodzica)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w Konkursie na Projekt maskotki Gminy Toszek organizowanym przez

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
………………………………
podpis
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