KONKURS NA MASKOTKĘ PROMOCYJNĄ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Dzielnicy Wola.
2. Koordynację konkursu powierza się Dyrektorowi Zespołu Wolskich Placówek Edukacji
Kulturalnej z siedzibą przy ul. Brożka 1a w Warszawie.
§ 2. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki Dzielnicy Wola.
Wybrany projekt zostanie zrealizowany (w formie pluszowej zabawki lub/i pluszowego
kostiumu/stroju lub/i gadżetów) oraz wykorzystany w celach promocyjno-reklamowych Dzielnicy
Wola.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i przygotowanie w wersji graficznej autorskiego
projektu maskotki promocyjnej oddającej charakter, tożsamość i walory Dzielnicy Wola.
Do projektu należy dołączyć propozycję nazwy/imienia dla maskotki oraz jej opis (maksymalnie
100 słów).
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie z wolskich szkół i placówek pozaszkolnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z wypełnionymi
i podpisanymi załącznikami tj. formularzem zgłoszenia, w przypadku osób niepełnoletnich
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1, 2
oraz 3 do regulaminu);
§ 4. Warunki konkursu
1. Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 prace.
2. Praca musi uwzględniać tożsamość Dzielnicy Wola, nawiązywać do jej walorów i specyfiki,
a także kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek Dzielnicy Wola.
3. Praca powinna mieć postać graficzną, w formie płaskiej, w wersji kolorowej (szkic, rysunek,
grafika komputerowa, inna).
4. Opis maskotki powinien być sporządzony w języku polskim i w zwięzły sposób oddawać
wygląd i charakter maskotki. Powinien również wyjaśniać związek projektu z Dzielnicą Wola.
5. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy złożyć osobiście bądź przesłać do sekretariatu
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa w terminie do
8 marca 2019 r. włącznie. Sekretariat placówki czynny jest od poniedziałku do czwartku w
godzinach 9.00-19.00, w piątki 9.00-18.00.
W przypadku prac przesłanych pocztą/firmą kurierską decyduje data wpływu.
6. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem oraz zgodą rodziców/opiekunów prawnych należy
złożyć w zamkniętej kopercie bądź paczce, opisanej hasłem: KONKURS NA MASKOTKĘ
DZIELNICY WOLA.
§ 5. Prawa i oświadczenia
1. Przekazanie pracy konkursowej wraz formularzami, o których mowa w § 3.2 jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt jest
jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nie naruszającym praw, dóbr i godności
osób trzecich. Dokonując prawidłowego zgłoszenia Uczestnik konkursu oświadcza także, że
posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one w jakikolwiek sposób
ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa
naruszałaby prawa innych osób, Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec
Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.
3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie, bezterminowo,
bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do
przesłanego projektu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej –publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji Dzielnicy Wola.
4. Uczestnik udziela Dzielnicy Wola zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek
projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi
dziełami.
5. Dzielnica Wola ma prawo do korzystania i rozpowszechniania projektu maskotki oraz jego
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Uczestnik konkursu
upoważnia także Dzielnicę Wola do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
6. Dzielnica Wola ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwoleń.
7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Dzielnicy Wola. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków
oraz zostają udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Dzielnicę Wola własności egzemplarza
projektu. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
§ 6. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Koordynatora konkursu – Dyrektora
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej.
2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a) oryginalnością pracy;
b) związkiem pracy z tożsamością Dzielnicy Wola oraz kształtowaniem jej pozytywnego
wizerunku;
c) walorami artystycznymi i estetycznymi.
3. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
4. Komisja dokona oceny prac.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Urzędu Dzielnicy Wola - www.wola.waw.pl
6. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu.
§ 7. Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.
2. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Organizatora.
3. Projekt Laureata konkursu zostanie zrealizowany (w formie pluszowej zabawki lub/i
pluszowego kostiumu).
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest
Koordynator konkursu. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej
promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Zgodnie z wymienioną powyżej ustawą, uczestnikowi konkursu przysługuje także
prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na www.wola.waw.pl.
3. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Zespołem Wolskich
Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa, telefonicznie - 22 831 13 13 lub
mailowo: wicedyrektor@zwpek.pl

