
Rawicz, 30.01.2019

Regulamin konkursu plastycznego
na logo Kina Promień w Rawiczu

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Poniższy  Regulamin  określa  zasady  i  warunki  uczestnictwa  w  konkursie  pod  nazwą:
„zaprojektuj logo Kina Promień w Rawiczu i wygraj karnet na wszystkie seanse do końca
roku”.

2. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rawiczu oraz Kino Promień. 
3. Celem konkursu jest promowanie młodych artystów oraz projektantów z Rawicza i okolic

oraz stworzenie nowej identyfikacji wizualnej Kina Promień w postaci nowego Logo.
4. Wybrane  logo  będzie  przeznaczone  w  szczególności  do  celów:  promocyjnych,

identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.
5. Logo  będzie  wykorzystywane  w  związku  z  działalnością  Kina  Promień  w  Rawiczu,

w szczególności  umieszczane  będzie  na:  plakatach,  ulotkach,  nośnikach  elektronicznych
i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem  konkursu  może  zostać  każda  osoba,  bez  względu  na  wiek  i  miejsce
zamieszkania.

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego wymagane jest dostarczenie wraz z pracą zgody
rodzica  lub  prawnego  opiekuna  Uczestnika  na  udział  w  konkursie  (załącznik  2  do
powyższego regulaminu).

3. Uczestnictwo w konkursie  polega na przygotowaniu przez Uczestnika  pracy  plastycznej
spełniającej wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w Konkursach. Autor podpisuje i dołącza do
zgłoszenia oświadczenie znajdujące się w karcie zgłoszenia (załącznik 2 do powyższego
regulaminu), w którym oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy.

6. Dopuszczone jest stworzenie jednej pracy przez więcej niż jednego uczestnika, wówczas
każdy z autorów podpisuje to samo oświadczenie.

7. Każdy z Uczestników może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe.
8. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. Przyjmujemy zarówno Projekty, które będą 

później wymagały profesjonalnego opracowania przez grafika, jak i gotowe Prace 
spełniające formalne wymagania projektu logo. Liczy się pomysł i inwencja twórcza 
uczestnika.

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca 
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu.

10. Ze względu na założenia punktu 8 § 2, prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 



a) profesjonalnych (gotowe logo niewymagające dalszej obróbki) i 

b) amatorskich (projekt logo wymagający dodatkowej pracy grafików i przystosowania go 
do wymogów Kina promień w Rawiczu).

§ 3
Warunki dostarczenia prac

1. Oryginalne prace w postaci fizycznej przesyłamy drogą pocztową lub doręczamy osobiście
na adres: 

Dom Kultury w Rawiczu, 
ul Targowa 1, 

63-900, Rawicz

prace wykonane cyfrowo wysyłamy drogą elektroniczną na adres:

dk  @rawicz.eu  , 
wpisując w tytule: 

KONKURS NA LOGO KINA [IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA].
2. Prace przyjmujemy do 29 marca 2019 roku. Liczy się data stempla pocztowego.
3. Prace wysłane po terminie nie będą oceniane.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac.
5. Do zgłoszenia należy załączyć również ręcznie wypisaną Kartę zgłoszenia konkursowego

wraz  z  podpisanymi  oświadczeniami  (załącznik  1  do  powyższego  regulaminu)  lub  jej
zeskanowaną wersję;  oraz,  jeśli  dotyczy to  Uczestnika,  podpisaną  zgodę o której  mowa
w § 2 punkcie 2 (załącznik 2 do powyższego regulaminu) lub jej zeskanowaną wersję.

6. Organizator nie zwraca ich autorom prac zgłoszonych do konkursu. Zgłoszenie pracy jest
równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na  Organizatora  praw  własności  do
egzemplarza pracy Konkursowej.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Organizator najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu zgłoszeń ogłosi wyniki konkursu.
2. Z  obrad  komisji  konkursowej  zostanie  sporządzony  protokół  podpisany  przez

przewodniczącego  komisji  Konkursowej.  Protokół  będzie  przechowywany  w  siedzibie
Organizatora.

3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
a) oryginalność
b) zgodność z tematem
c) estetyka
d) użytkowość projektu
e) nowoczesność projektu

4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody, w tym nagroda główna i pięć wyróżnień.
5. W przypadku niezadowalającego ogólnego poziomu prac organizator zastrzega sobie prawo

do nieprzyznania nagrody głównej.
6. Zwycięskie prace i imiona laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Domu

Kultury w Rawiczu, Kina Promień w Rawiczu oraz na Facebooku obu placówek. 
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§ 5
Nagrody

1. Organizator  przyznaje  zwycięzcy  jedną  nagrodę  główną  oraz  pięć  wyróżnień  dla
pozostałych laureatów.

2. W  przypadku  zwycięstwa  profesjonalnie  zaprojektowanego  logo,  Zwycięzca  otrzymuje
imienny karnet uprawniający do 50 darmowych seansów w Kinie Promień w Rawiczu do
końca 2019 roku.

3. W przypadku zwycięstwa amatorskiego projektu wymagającego dalszej obróbki, Zwycięzca
otrzymuje  imienny  karnet  uprawniający  do  25  darmowych  seansów  w  Kinie  Promień
w Rawiczu, do wykorzystania do końca 2019 roku.

4. Poza  nagrodą  główną  Organizatorzy  przyznają  pięć  wyróżnień.  Laureaci  wyróżnień
otrzymają  imienny  karnet  uprawniający  do  5  darmowych  seansów  w  Kinie  Promień
w Rawiczu, do wykorzystania do końca 2019 roku.

5. Niepełnoletni  zwycięzca  lub  laureat  wyróżnienia uprawniony jest  jedynie  do wejścia  na
seanse skierowane dla jego grupy wiekowej.

6. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po zawarciu umowy, o której mowa w § 6.

§ 6
Prawa autorskie

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze z autorem
nagrodzonego nagrodą projektu Znaków odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora
wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą
techniką  dostępną  w  dniu  przeniesienia  majątkowych  praw  autorskich  (drukarską,
fotograficzną,  kserograficzną,  zapisu  magnetycznego,  analogową,  cyfrową),
w szczególności  poprzez  drukowanie,  skanowanie,  wykonywanie  odbitek,  przy  użyciu
nośników  magnetycznych,  magnetooptycznych,  cyfrowych,  techniką  video,  techniką
komputerową lub przy pomocy rzutnika,
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania
przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) publicznego  udostępniania,  wystawiania,  wyświetlania,  w  szczególności  na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach
i ulotkach,
d) nieograniczonego  w  czasie  zezwolenia  na  wykonywanie  przez  Organizatora
zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu,
tj.  jego  tłumaczenia,  modyfikacji  lub  adaptacji  do  potrzeb  Organizatora  oraz
rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

2. Zwycięzca  konkursu  zobowiązuje  się  do  niezgłaszania  roszczeń względem Organizatora
z tytułu wykorzystania  przez niego pracy konkursowej  lub z  tytułu jej  niewykorzystania
albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 7
Postanowienia końcowe

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.



2) Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną
własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że
zaproponowane  projekty  są  nowe  i  oryginalne  oraz  nigdzie  wcześniej  niepublikowane.
Uczestnicy  konkursu  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  prawną  w razie  nieposiadania
uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr
osobistych osób trzecich.

3) Organizator  nie  pokrywa  kosztów  przygotowania  i  nadesłania  projektów  i dokumentów
zgłoszeniowych.

4) Zgłoszenie  pracy  w konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu,  tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.  926,  z  późn.  zm.)  przez  Organizatora  w celach  prowadzenia  konkursu,  wyłonienia
laureata i przyznania nagrody.

5) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania
lub  odwołania  konkursu.  Informacje  o  zmianach  w  regulaminie  oraz  o odwołaniu  bądź
przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

6) Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze 
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

7) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

8) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.



Załącznik 1

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo Kina Promień w Rawiczu

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko współautora (-ów):……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: 

.....................................................................................................................................................

Numer telefonu:
.....................................................................................................................................................

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że jestem autorem lub jednym z autorów pracy nadesłanej na konkurs na projekt

logo  Kina  Promień  w Rawiczu, i  że  nie  narusza  ona  jakichkolwiek  praw  osób trzecich,  ani
obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  że  ponoszę  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność
w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała
udziału w żadnym innym konkursie.

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na  projekt logo Kina
Promień  w  Rawiczu.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej.

3. W  przypadku  uzyskania  nagrody  wyrażam  zgodę  na  przeniesienie  odrębną  umową  praw
autorskich  do  pracy  zgłoszonej  na  konkurs  na projekt  logo Kina  promień  Rawiczu we
wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji.

………............................................................ 
(data i podpis autora) 



Załącznik 1

Zgoda opiekuna prawnego na udział w Konkursie na logo Kina Promień w Rawiczu
i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

(Imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego)............................................................................…
Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego
dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko uczestnika)………………………………………………………………………………
w  związku  z  udziałem  w  konkursie  plastycznym  na  Logo  Kina  Promień  w  Rawiczu,  którego
organizatorem jest Dom Kultury w Rawiczu oraz Kino Promień w Rawiczu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i warunkach uczestnictwa w nim
mojego dziecka/podopiecznego.

Miejscowość, data
Podpis
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