Konkurs „Nowe Logo Plaży Wilanów”
Regulamin konkursu

1.Postanowienia ogólne
1.1. Celem konkursu jest, wykreowanie nowego logotypu projektu „Plaża Wilanów”
1.2. Konkurs "Nowe Logo Plaży Wilanów” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady przebiegu konkursu "Nowe Logo Plaży Wilanów”. Logo
oceniane będą pod względem estetycznym (subiektywna ocena członków jury) oraz technicznym (czy
nadesłane prace spełniają wytyczne techniczne, określone niniejszym regulaminie).
1.4. Organizatorami konkursu, są:
a)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11,
02-958 Warszawa

b)

Centrum Kultury Wilanów ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa

2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być: osoby prawne oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych.
2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatorów oraz Radni Dzielnicy
Wilanów m.st. Warszawy, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Konkursu
Regulaminu w całości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, że spełnia się
wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na
inne osoby.
3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie "Nowe Logo Plaży Wilanów”, przy zachowaniu wszystkich
warunków Regulaminu, należy w terminie do 22 kwietnia 2013 roku do godziny 16:00 przesłać logo w
formatach:
a) wektorowym w plikach ai, eps, cdr,
b) rastrowym w plikach tiff, jpg, png.
wraz z określeniem: pola ochronnego logo, kolorystyki logo (przestrzeni barwnej CMYK, RGB,
PANTONE, RAL) w pliku nie przekraczającym 5MB, na adres logo@wilanow.pl, lub złożyć w

Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa,
na nośnikach CD lub DVD w kopercie opisanej Konkurs „Nowe Logo Plaży Wilanów”.
3.2. Zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane kontaktowe (imię, nazwisko lub nazwę instytucji,
adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu).
3.3. Poprzez zgłoszenie logo do Konkursu w sposób określony w niniejszym punkcie, Uczestnik
oświadcza, że:
a)

przesłane przez niego materiały stanowią przedmiot jego wyłącznych autorskich praw
osobistych i majątkowych;

b)

wyraża zgodę na nieodpłatne użytkowanie nadesłanych materiałów przez Organizatora
w ramach Konkursu oraz prezentację materiału nadesłanego przez Uczestników Konkursu
w sposób określony w niniejszym regulaminie w czasie trwania Konkursu oraz na stronach
internetowych Organizatorów. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania prac
przez Organizatorów w tworzonej przez nich bazie danych konkursu oraz prawo do
nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatorów z wyżej wymienionych prac (na
zasadach określonych w punkcie 3.5);

c)

posiada wszystkie niezbędne zgody osób, które brały udział w procesie tworzenia logo i jest
uprawniony do ich reprezentowania;

d)

przesłane przez niego materiały nie uzyskały dotychczas żadnych nagród ani wyróżnień
w innych konkursach ani plebiscytach.

3.4. Publikacja przez Organizatorów nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich,
w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób.
3.5. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej na korzystanie z nadesłanych logotypów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a)

z chwilą przekazania materiałów Organizatorom (tj. z chwilą wpłynięcia poprawnie
przygotowanych plików wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 3.3.), nastąpi też
jednocześnie przeniesienie na Organizatorów autorskich praw majątkowych do tych prac,
w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich w całości lub w części przez czas
nieoznaczony na polach eksploatacyjnych obejmujących:

a)

utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji tych prac);

b)

digitalizacje;

c)

wprowadzenie do pamięci komputera

- udostępnienie innym Wykonawcom,
- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Projektu „Plaża Wilanów”,

- przetwarzanie,
- publikowanie części lub całości,
d) sporządzanie wydruku komputerowego;
e) zwielokrotnienie przez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;
f) wprowadzenie do obrotu;
g) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
h) wprowadzenie w całości do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję
odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem materiałów w pamięci
RAM.
i) wraz z prawem do dokonywania opracowań, zmian, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnego prawa
autorskiego.
3.6. Nieodpłatna licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony.
3.7. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Organizatorom z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia praw opisanych w pkt. 3 oraz korzystania przez Organizatorów z logotypu w sposób
zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie pokryć koszty
zastępstwa procesowego, koszty sądowe, oraz zapłacić zasądzone odszkodowania lub koszty
polubownego załatwienia sprawy oraz pokryć poniesioną przez Organizatorów szkodę.
4. Jury
4.1. Powołane przez Organizatora jury, złożone jest z następujących przedstawicieli:
1) Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Przewodniczący Jury z prawem decyzji w przypadku
równej ilości głosów),
2) Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
3) Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
4) Centrum Kultury Wilanów,
5) Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.
•

ogłoszenie konkursu oraz udostępnienie regulaminu Konkursu do 08.04.2013r.

•

składanie prac konkursowych do 22.04.2013 r.

•

ogłoszenie wyników Konkursu do 26.04.2013 r.

6. Ogłoszenie wyników
6.1. Spośród uczestników Konkursu, spełniających warunki Regulaminu, jury wyłoni najlepsze logo.
6.2. Organizatorzy w terminie do 26 kwietnia 2013 roku opublikują na swoich stronach
internetowych wyniki Konkursu.

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu opisanym w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późń. zm.). Administratorami
danych osobowych są Organizatorzy, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców.
7.2. Przetwarzanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także publikację
imienia i nazwiska lub nazwy laureatów Konkursu na stronie internetowej Organizatorów.
7.3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Decyzja jury jest nieodwołalna i uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do protestu
względem ostatecznie ogłoszonego wyniku.
8.2. Regulamin jest dostępny na stronie www.wilanow.pl.
8.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8.4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2013 roku obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
9.5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu lub w przypadku, gdy
otrzymane od Uczestników zgłoszenia nie będą spełniały oczekiwań formalnych, estetycznych czy
merytorycznych.
9.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Rregulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.
9.7. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
9.8. Prace które nie zostały wybrane w konkursie, a zostały nadesłane pocztą lub złożone osobiście,
uczestnicy Konkursu do dnia 30 kwietnia 2013 r. mogą je odebrać w Wydziale Kultury, Promocji
i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pok. nr 203
po kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 22 1168759. W razie nie odebrania prac, zostaną
one odesłane pocztą na koszt i ryzyko Uczestnika na adres podany przy zgłoszeniu.

9.9. Organizatorzy z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywają własność egzemplarza, w tym
także nabywają autorskie prawa majątkowe, wybranego logo.

Wyłonienie najlepszego logo

z możliwością jego wykorzystywania pociąga za sobą wszelkie skutki przewidziane w Regulaminie
oraz przepisach prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, także w zakresie przeniesienia
autorskich praw majątkowe.
9.10. Laureat wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do zawarcie umowy pisemnej z Organizatorami,
której przedmiotem będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych.

