REGULAMIN
konkursu na projekt logo i sloganu Krytej Pływalni PLUSK w Radziejowie.
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
na logo i slogan Krytej Pływalni PLUSK w Radziejowie.

1. Organizatorzy konkursu.
1) Kryta

Pływalnia

PLUSK,

ul.

Kościuszki

58,

88-200

Radziejów

www.plywalniaradziejow.pl
2) Starostwo Powiatowe, Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich
i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

2. Cele konkursu.
1) Celem konkursu jest zaprojektowanie i wytypowanie znaku graficznego (logo)
i sloganu, które staną się wizytówką dla Pływalni PLUSK.
2) Logo oraz slogan wykorzystywane będą przez Organizatorów Konkursu do
celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych,
a także umieszczane na: plakatach, tablicach, wizytówkach, ulotkach,
gadżetach, dyplomach oraz w mediach.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie.
1) Konkurs skierowany jest do klas Szkół Podstawowych oraz Szkół
Gimnazjalnych.
2) Projekty konkursowe w postaci: logo i sloganu będą realizowane tylko
w zespołach klasowych.
3) Konkurs trwa od 22.04.2013 do 30.06.2013 r.
4) Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30.05.2013 r.
5) Logo oraz slogan powinny tworzyć jeden spójny znak graficzny zawierający
nazwę Pływalni „PLUSK”.
6) Slogan powinien wizualnie nawiązywać do logo.
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7) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej
i graficznej. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace przestrzenne.
8) Każda klasa może zgłosić do konkursu 1 projekt.
9) Do projektu należy dołączyć:


wypełniony formularz uczestnictwa w Konkursie, załącznik nr 1



wypełniona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział
w Konkursie, załącznik nr 2

10) Projekty powinny być przesłane na adres:
Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
lub na adres email: promocja@radziejow.pl
11) Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie będą podlegać
ocenie Jury Konkursowego.
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie opisem zawierającym
następujące dane:


nazwa i adres szkoły, klasa.



imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy nauczyciela/instruktora
zajmującego się konkursem.

4. Kryteria oceny i skład Komisji Konkursowej.
1) Prace będą oceniane w skali od 1 do 7.
2) Kryteria oceny:


Estetyka wykonania projektu



Oryginalność projektu



Łatwość zapamiętania



Skojarzenie z Pływalnią PLUSK
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Wzbudzanie pozytywnych emocji



Funkcjonalność projektu



Największa liczba głosów uzyskanych przez facebook.

3) Skład Komisji Konkursowej:


3 przedstawicieli Starostwa Powiatowego, w tym Przewodniczący
Komisji Konkursowej.



2 przedstawicieli Pływalni PLUSK.

5. Wyłonienie zwycięzców konkursu.
1) Wyniki zostaną ogłoszone pisemnie lub telefonicznie. Nagrodzenie laureatów
nastąpi na Krytej Pływalni PLUSK w Radziejowie.
2) Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
3) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion,
nazwisk i informacji o laureatach konkursu w mediach.

6. Nagrody konkursowe.
1) Nagrodą Główną w Konkursie będzie weekend dla całej klasy wraz
z opiekunem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, który
zapewni wyżywienie dla całej grupy. Zwycięscy Konkursu skorzystają z wielu
atrakcji, m.in.: Basen, Boisko Orlik, Strzelnica, Astrobaza, Grill, Ping Pong,
Piłkarzyki, Bilard.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone na następujących stronach
internetowych:


www.plywalniaradziejow.pl



www.radziejow.pl



www.nowosci.com.pl



www.zazradziejow.pl
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2) Podczas głosowania na zwycięzców Konkursu na stronie internetowej
facebook będzie możliwość wygrania atrakcyjnych gadżetów.

7. Postanowienia końcowe.
1) Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby
niniejszego Konkursu.
2) Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem na
Organizatora praw autorskich na następujących polach eksploatacji: druk
w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie
oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np.
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do
obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera).
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ingerowania w prace
konkursowe (takie jak: przerabianie graficzne, wykorzystywanie fragmentów
prac, graficzne ich modyfikowanie, itp.) w celu wykorzystania ich do
prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.
4) Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja
fotograficzna utrwalająca wizerunki uczestników. Organizator zastrzega sobie
prawo do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania,
wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczanie
w prasie, mediach, Internecie oraz innych form utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania, podając dane autora,

bez

ograniczeń czasowych

i ilościowych.
5) Nadesłanie prac na Konkurs stanowi potwierdzenie zapoznania się
z regulaminem i tym samym wyrażenie zgody na wykorzystywanie prac oraz
wizerunku uczestników w całości i fragmentach w ww. zakresie.
6) Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na
rzecz uczestnika.
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7) Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu.
8) Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Wydział Polityki Społecznej,
Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
9) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie konkursu z przyczyn
od nich niezależnych.
10) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie
i harmonogramie, o czym szkoły zostaną informowane na bieżąco.

8. Załączniki do regulaminu.
1) Załącznik nr 1 - Formularz uczestnictwa w konkursie.
2) Załącznik nr 2 - Wypełniona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby
niepełnoletniej na udział w konkursie.
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