REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU
NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I WZORU
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„100 - LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”

1. Informacje ogólne
Przedmiotem Konkursu jest
projekt graficzny i wzór trzech oddzielnych odznak
turystycznych, upamiętniających 100. rocznicę I Powstania Śląskiego, II Powstania Śląskiego
i III Powstania Śląskiego, stanowiące wspólnie swoisty tryptyk. Każda z odznak powinna
zawierać w swoim wizerunku symbolikę oraz datę (rok) jednego z wymienionych wydarzeń
historycznych.
2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej
Turystyczny Klub Kolarski im Władysława Huzy
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
3. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie wzoru graficznego odznak, które będą przeznaczone
dla uczestników organizowanej przez PTTK akcji rozpropagowania wydarzeń, miejsc i osób
związanych z Powstaniami Śląskimi.
Wzór odznak będzie również umieszczany na drukach, plakatach i innych materiałach
promocyjnych w/w. odznaki
4. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego i wzoru kompletu trzech
oddzielnych odznak metalowych, posiadających w swoim wizerunku treść oraz ikonografię
nawiązującą charakterem i specyfiką do tematyki Powstań Śląskich.
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5. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników.
1) Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski
W konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach uczestników,
bez ograniczeń wiekowych
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Do konkursu można zgłaszać dowolną ilość projektów odznak
2) Każdy projekt musi zawierać następujące informacje:
 nazwa odznaki, w formie symbolicznej
 data (rok) Powstania Śląskiego
 logo lub nazwę organizatorów: PTTK.
3) Grafiki (w przypadku wykorzystania przez Organizatora) będą wykonane jako odznaki
metalowe o kształcie zbliżonym do koła o średnicy do 4,5 cm. Wielkość oraz kształt
należy uwzględnić podczas projektowania tak, aby po wykonaniu wszystkie elementy,
w tym loga oraz napisy były czytelne i przejrzyste.
4) Prace należy dostarczyć w formie wydruku na kartkach formatu A4 w wersjach
barwnego rysunku oraz na płycie CD, lub innym nośniku danych w formie grafiki
wektorowej lub innym, edytowalnym pliku graficznym o wielkości min. 300x300
pikseli.
5) Każda oddana praca z projektem musi być opatrzona godłem.
6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu.
 Każdy uczestnik lub zespół zobowiązany jest złożyć projekty odznak/odznaki wraz
ze Zgłoszeniem Konkursowym (Załącznik Nr 1),
 Zgłoszenie projektu/projektów do Konkursu jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich oraz na
dowolne wykorzystanie projektu/projektów przez Organizatorów Konkursu,
a także na wykorzystanie projektu lub jego elementu w kolejnych imprezach
organizowanych przez PTTK, jak i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
7. Miejsce, termin i sposób składania projektów.
1) Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach www.muzeumpowstanslaskich.pl
i PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej: www.gliwice.pttk.pl
2) Prace konkursowe wraz z załącznikiem nr 1, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu,
należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej godłem, z napisem:
Konkurs na projekt odznaki „100-lecie Powstań Śląskich”
Prace konkursowe należy składać w siedzibie
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, ul. W. Polaka 1
lub Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, 44–100 Gliwice, ul. Rynek 11,
w terminie do 31 lipca 2018 r.
3) W odrębnej kopercie, również oznaczonej godłem, należy złożyć zgłoszenie
konkursowe zawierające dane autora/autorów.
4) Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik.
6) Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych
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8. Kryteria oceny prac
Organizator ustala, że o wyborze zwycięskiego projektu zadecydują wartości artystyczne
i użytkowe. W związku z powyższym pod uwagę brane będą niepowtarzalność oraz
oryginalność projektu.
Procedura oceny prac przez Jury oraz podejmowania rozstrzygnięć nie jest jawna.
9. Jury konkursu
Do oceny prac projektowych złożonych na konkurs Organizator powołał Jury Konkursu.
10. Nagrody
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a autor 1 miejsca nagrodę o wartości 500 zł.
W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość niewskazania osoby, która otrzyma nagrodę
główną.
Jury Konkursu nie gwarantuje, że nagrodzona odznaka zostanie wykorzystana przez
organizatorów.
11. Postanowienia końcowe
1) Rozstrzygniecie Konkursu przez Jury nastąpi w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.
2) O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany
adres mailowy.
3) Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronach Organizatorów.
4) O ostatecznym wykorzystaniu wzoru odznaki do celów, o których mowa w pkt. 1
Regulaminu zadecydują Organizatorzy.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną 603-953378 , 32-2452388
wew.108 lub mailem: witoldcz@gmail.com, promocja@mpsl.pl
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Załącznik nr 1
do Regulaminu otwartego Konkursu na opracowanie projektu graficznego i wzoru odznaki

„100- LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
Dane osobowe uczestnika Konkursu*
Imię i nazwisko autora
Nazwa
Adres do korespondencji

Numer telefonu kontaktowego
E-mail

nazwa projektu
1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę projektową do udziału w konkursie jestem jej
wyłącznym autorem/współautorem**. Stwierdzam, iż praca w żaden sposób nie narusza praw
osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znana jest mi treść regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę na udostępnianie publicznie mojej pracy projektowej, złożonej w konkursie
w całości, zobowiązując udostępniającego do podawania mojego imienia i nazwiska/ imienia
nazwiska dziecka ** poprzez ekspozycję w budynkach Organizatorów, ekspozycję na
wystawach organizowanych w kraju i zagranicą, a także na stronach internetowych
Organizatorów.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych przeze mnie danych osobowych/danych
osobowych mojego dziecka ** dla celów konkursu 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/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że
Współadministratorami Danych Osobowych są Organizatorzy Konkursu:
 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach
przy ul. Wiktora Polaka 1,
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej, Turystyczny
Klub Kolarski im. Władysława Huzy z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rynek 11
zwani dalej Współadministratorami.
Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Podane
dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu na podstawie art. 6 ust.1lit.a
RODO.
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Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia niniejszego
konkursu,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
Wszelkie pytania, wątpliwości związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres
podany przez organizatorów
bądź na wskazany adres mailowy: witoldcz@gmail.com,

promocja@mpsl.pl

.............................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpis autora)

* w przypadku współautorstwa „Zgłoszenie Konkursowe” zobowiązani są wypełnić wszyscy
współautorzy.
** niepotrzebne skreślić
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