Regulamin konkursu na serię projektów graficznych promujących
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)

§ 1 Organizator konkursu
Organizator Konkursu: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(KZK GOP)
oraz
Współorganizator:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), zwane dalej: „Współorganizatorem”
§2
Cel i przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie serii projektów graficznych promujących KZK GOP
(www.kzkgop.com.pl), która ma na celu zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty komunikacji miejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Projekty mogą poruszać tematykę:
 ekologicznych aspektów komunikacji miejskiej
 zasad dobrych obyczajów wśród użytkowników komunikacji miejskiej i przystanków komunikacji
 pozytywnego wizerunku pracowników komunikacji miejskiej
Projekty będą używane w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej KZK GOP (np. w kalendarzu, na plakatach
w punktach obsługi, w środkach komunikacji, na przystankach etc.)
§3
Forma i uczestnicy konkursu
 Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
 Konkurs skierowany jest do profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych
zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych. Konkurs
przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i legitymujących się wykształceniem kierunkowym.
 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora / współorganizatora, członkowie jury,
a także członkowie najbliższych rodzin/osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
§4
Warunki udziału w konkursie i jego przebieg
 Prace mogą być zgłaszane przez indywidualnych uczestników oraz przez zespoły projektowe.
 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie min. jednego projektu zgodnego z przedmiotem
konkursu w dowolnie wybranej przez uczestnika formie graficznej (plakat, infografika, ilustracja,
komiks itp.)
 Projekty powinny być przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, w formacie A4,
min. 72 dpi, na adres: kzkgop@stgu.pl, wielkość pliku max. 5MB, temat wiadomości: praca konkursowa
 Zwycięzca Konkursu wyłoniony w konkursie w ramach nagrody zostanie poproszony o przygotowanie
pozostałych elementów serii graficznej – seria powinna składać się łącznie z 12 projektów graficznych.
 Na Konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.
 Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres o którym mowa
w pkt. VII.1, oświadcza, iż:
 zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
 jest autorem projektu i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
prac, posiada zgodę osób widniejących na zdjęciach na udostępnienie ich wizerunku oraz, że przyjmuje
na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne nadesłanych prac,
 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizator dotyczące wad prawnych nadesłanych prac, oraz związane z naruszeniem
ich wizerunku i praw autorskich;



uczestnik oraz wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie (rozpowszechnianie);

 Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie
§5
Terminy
 Przesyłanie projektów – do 20 lipca 2016
 Ogłoszenie wyników konkursu – do 23 lipca 2016
 Przygotowanie pozostałych elementów serii – do 31 lipca 2016
§6
Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzymuje 8000 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona na podstawie umowy lub
faktury.
§7
Sposób oceny pracy i skład jury konkursowego
Prace oceniane będą przez Jury Konkursu, zgodnie z następującymi kryteriami: czytelność komunikatu,
pomysł, oryginalność, zgodność z Regulaminem Konkursu.
Projekty oceni jury w składzie:
 Przedstawiciele KZK GOP
 Agata Korzeńska – projektantka graficzna, studio IDEE, członkini STGU, wykładowca ASP w Katowicach
 Dr Anna Machwic – dziekan wydziału projektowego ASP w Katowicach
 Dr hab. Dawid Korzekwa – projektant graficzny, prezes STGU, wykładowca ASP w Katowicach
§8
Prawa autorskie
 Uczestnicy konkursu - autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe i pokrewne do prac nadesłanych
w konkursu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj.
Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Zwycięzca przeniesie na współorganizatora konkursu autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie dla całości materiałów objętych niniejszym
konkursem, tj. znaku wraz z księgą systemu identyfikacji wizualnej/ materiałami w niej zawartymi
do logotypu oraz opracowanego systemu identyfikacji wizualnej. Zasady przekazania nastąpią na
podstawie stosownych umów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następuje pola
eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) digitalizacja,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) sporządzenie wydruku komputerowego,
e) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub optycznym w postaci
elektronicznej,
f) wprowadzenie do obrotu,
g) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie egzemplarzy,
h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów
w pamięci RAM,
i) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części,
przemontowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
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§9
Postanowienia końcowe
 Jury zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem pierwotnej formy,
przy współpracy z autorem.
 Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek,
stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego
udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
 Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału
w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące
przepisy prawa.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia,
kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie
w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem
Organizatora.
 Organizator udostępnia w/w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem Internetu,
stronie www.stgu.pl oraz www.kzkgop.com.pl
 Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Laureaci poszczególnych etapów konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie oraz mailowo.
 Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów
zgłaszanych na konkurs w celach promocyjnych (po uzgodnieniu z autorami)
oraz prawo
do przetwarzania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych.
 Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.
 We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje jury
konkursowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
i Współorganizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji
o Konkursie jest sekretariat konkursu: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, kzkgop@stgu.pl.
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