REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia i warunki uczestnictwa w konkursie na
logotyp Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej
„konkursem”.
2. Konkurs organizowany
Organizatorem.

jest

3. Celem konkursu jest wybór
Województwa Mazowieckiego.

przez

Fundację

wykonawcy

Civis

logotypu

Polonus,

zwaną

Młodzieżowego

dalej

Sejmiku

§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter ogólnowojewódzki i jest adresowany do mieszkańców
województwa mazowieckiego, którzy w dniu zgłoszenia projektu do konkursu
ukończyli 15 lat, a w szczególności do uczniów i studentów.
2. Logotyp powinien zawierać nazwę pełną „Młodzieżowy Sejmik Województwa
Mazowieckiego” lub skróconą „MSWM”.
3. Szata graficzna powinna korespondować z kolorystyką Marki Mazowsze
przedstawioną na 3 stronie Wytycznych do stosowania logotypu Marki Mazowsze
(dokument do pobrania na stronie https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/).
4. Logotyp nie może zawierać w sobie herbu Województwa Mazowieckiego.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 prace (projekty logotypu).
6. Każdy zgłaszany projekt powinien być przedstawiony:
1) w 2 wariantach kolorystycznych tj. w kolorze oraz wersji monochromatycznej;
2) w wersji z nazwą pełną lub skróconą oraz bez nazwy (sam logotyp).
7. Prace konkursowe należy wykonać w formie elektronicznej w formacie jpg/png
o rozdzielczości minimum 300dpi.
8. Prace konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 7 grudnia 2020 r.
do godz. 17:00 (decyduje data wpływu) w wybrany sposób:
1) elektronicznie na adres sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl
2) dostarczyć osobiści lub przesłać pocztą na adres:
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10
00-585 Warszawa
W przypadku osobistego składania prac prosimy o wcześniejsze umówienie pod
numerem telefonu 664036632.
9. Do prac/y każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1).
10. Uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest dodatkowo dołączyć zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2).
11. Załączniki nr 1 i nr 2 pobrać można ze strony http://civispolonus.org.pl/aktualnosci/

12. W przypadku zgłoszenia przesyłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć skan
dokumentu/ów wskazanego/ych w punktach 9 i 10.
13. Wysłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zapewnia, że prace uczestników
konkursu będą wykorzystywane przez niego tylko w celach związanych z realizacją
i dokumentacją konkursu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
pracy ponosi uczestnik konkursu.

§ 3. Jury konkursu
1. Oceny projektów konkursowych dokona Jury konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. W skład Jury wchodzą:
1) co najmniej 10 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2) 2 przedstawicieli Organizatora (funkcja doradcza bez prawa głosu)
3) 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
(funkcja doradcza bez prawa głosu)
3. Jury oceniać będzie prace zgodnie z kryteriami estetycznymi i funkcjonalnymi:
oryginalność;
trafność w oddaniu idei Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
łatwość rozpoznawania i zapamiętywania logotypu;
możliwość skalowania i wykorzystania logotypu w różnych materiałach
promocyjnych, biurowych i informacyjnych oraz w Internecie.
4. Jury wybierze zwycięzcę konkursu oraz przyzna maksymalnie 3 wyróżnienia.
1)
2)
3)
4)

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15.12.2020 r. i opublikowane na
stronie internetowej organizatora www.civispolonus.org.pl oraz na profilu
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na Facebooku. Zwycięzca
i osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 4. Nagrody
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł netto oraz
nagrody rzeczowe przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Nagroda finansowa zostanie przyznana w formie wypłaty wynagrodzenia na
podstawie rachunku do umowy o dzieło, która podpisana zostanie ze zwycięzcą
konkursu.
2. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na podpisanie z Organizatorem umowy o dzieło,
w której przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji
koncepcji logotypu.
3. Autorzy 3 wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe przekazane przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia projektu oświadcza,
że przysługują mu do niego autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za
wady prawne zgłoszonych prac konkursowych, w tym brak praw wymienionych
powyżej.
2. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora
do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu,
a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także
utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania
za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie
i odtwarzanie projektu logotypu, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu;
4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii,
nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci
komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu
po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, product placement, public relations;
7) inne przypadki rozpowszechniania logotypu i ich utrwaleń.
3. Uczestnik konkursu uprawnia Organizatora
Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

do

udzielania

dalszej

licencji

4. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku
korzystania z logotypu zgłoszonego do konkursu zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu, uczestnik konkursu zobowiązany jest zwolnić Organizatora
od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione
zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty
zastępstwa procesowego.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych
fundacja@civispolonus.org.pl).
2. Dane osobowe:

jest

Fundacja

Civis

Polonus

(e-mail:

1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego,
na podstawie wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu (zgoda na udział
w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
2) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku
(np. na stronie internetowej Fundacji Civis Polonus www.civispolonus.pl oraz
na portalu społecznościowym www.facebook.com);
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów
w zakresie archiwizowania dokumentów.
3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu prosimy
o kontakt na adres fundacja@civispolonus.org.pl
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało
niezakwalifikowaniem do konkursu.
5. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik konkursu akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego
treścią i akceptacji jego warunków.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania projektów na logotyp zgłoszonych
do konkursu, umieszczania ich m.in. na stronach internetowych i wykorzystywania
ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do uzgodnienia ze zwycięzcą konkursu
ewentualnych zmian w wybranym projekcie logotypu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu.
Organizator może również nie rozstrzygnąć konkursu, jeśli żadna ze zgłoszonych
prac nie spełni jego oczekiwań. Informacje na temat ewentualnych zmian
w niniejszym regulaminie konkursu będą publikowane na stronie internetowej
organizatora www.civispolonus.pl.
9. Szczegółowych
informacji
o
konkursie
udziela:
lukasz.debinski@civispolonus.org.pl, tel. 664036632.

Łukasz

Dembiński,

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Załącznik nr 1 (obowiązkowy dla wszystkich uczestników konkursu)

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na logotyp Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:
Adres e-mail:
Numer telefonu:

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:


zgłoszony/e przeze mnie do konkursu projekt/y logotypu jest/są moim dziełem i nie
naruszają niczyich osobistych praw autorskich.



zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego postanowienia bez
zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.



jestem mieszkańcem województwa mazowieckiego;



w dniu zgłaszania projektu/ów mam ukończone 15 lat.

….…………...…………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 (dotyczy tylko uczestników niepełnoletnich)

Zgoda
rodzica/opiekuna
prawnego
na
podopiecznego w konkursie na logotyp
Województwa Mazowieckiego

uczestnictwo
dziecka/
Młodzieżowego Sejmiku

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……………………………………………………
wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
- w zakresie niezbędnym do organizacji i dokumentacji konkursu na logotyp
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
2. wzięcie udziału przez moje dziecko/mojego podopiecznego (imię i nazwisko)
………………………………..……………………………… w konkursie na logotyp
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i oświadczam, że:


projekt/projekty logotypu/logotypów, zgłoszony/e przez moje dziecko/mojego
podopiecznego do konkursu, jest/są jego dziełem i nie naruszają niczyich osobistych
praw autorskich;



zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego postanowienia bez
zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a;



moje dziecko/mój podopieczny jest mieszkańcem województwa mazowieckiego;



w dniu zgłaszania projektu/ów logotypu/logotypów moje dziecko ma ukończone 15
lat.

….…………...…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

