
REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA

W CHORZOWIE

I. Postanowienia ogólne.

1.  Organizatorem „Konkursu  na  logotyp  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Słowaka”,  zwanego dalej  konkursem,  jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem Konkursu jest wdrożenie nowego znaku graficznego Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania zgłoszonych prac oraz przyznawania nagród.

II. Zasady przeprowadzenia Konkursu.

1. Czas trwania Konkursu (składania prac): od 16.04.2018 do 11.05.2018.

2. Konkurs  jest  konkursem  zamkniętym.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  wyłącznie  uczeń  Gimnazjum
Dwujęzycznego lub Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Akademickim
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który spełni wymogi niniejszego regulaminu, a także uczniowie innych
szkół, biorących udział w projektach organizowanych pod egidą lub we współpracy ze Stowarzyszeniem.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie pracy.

4. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza żadnych dóbr prawnie chronionych,

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

6. Format prac: 

a. plik w formacie cdr i svg,

b. wydruk w formacie A4.

7. Na odwrocie każdego wydruku należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę i nazwę szkoły.

8. Prace konkursowe należy wysyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@stowarzyszenie.slowacki.edu.pl lub
slowak@slowacki.edu.pl.

9. Termin składania prac upływa 11 maja 2018 r.

10. W  przypadku  prac  nagrodzonych,  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ich  nieodpłatnej  publikacji  w
materiałach  związanych  z  konkursem  oraz  promocją  Stowarzyszenia,  z zaznaczeniem  imienia  i  nazwiska
autora.

III.  Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.



2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  16.05.2018  r.  poprzez  publikację  na  stronie  internetowej
Stowarzyszenia. 

5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.

6. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

IV. Postanowienia końcowe

1. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystywanie  danych  osobowych
uczestnika zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z  dnia 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

2. Administratorem danych jest Przewodniczący Stowarzyszenia.

3. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  zgodność  z  prawdą  danych  nadesłanych  wraz  z  pracami,
wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93)
oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz.
83).

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  naruszenie  przez  uczestników  konkursu  praw
autorskich osób trzecich. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skrócenia,  przedłużenia,  przerwania  lub  odwołania  Konkursu  bez
podania przyczyny.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

7. We  wszystkich  sprawach  nieobjętych  niniejszym  Regulaminem decyduje   organizator,  o  ile  akty  prawne
wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka


