Regulamin KONKURSU DLA MŁODYCH GRAFIKÓW
na Projekt Dyplomu dla Młodzieżowego Domu
Kultury nr 3
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na projekt dyplomu dla Młodzieżowego Domu
Kultury nr 3, zwanego dalej Projektem, jest Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury nr 3 mieszczącego się przy ul Jarochowskiego 1 w Poznaniu.
§2
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie graficznej
autorskiego Projektu Dyplomu, który będzie wręczany młodym artystom w
Młodzieżowym Domu Kultury nr3. Projekt powinien być przygotowany w
technice cyfrowej umożliwiającej wprowadzanie zmian w zależności od
przeznaczenia dyplomu.
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§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku od 10 do 17 lat, które pragną
twórczo zaangażować się w kreowanie wizerunku MDK nr 3 i nadesłały
Projekt, o którym mowa w §2 przygotowany zgodnie z regulaminem
konkursu
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie w formacie
papierowym (na adres MDK nr 3 ul. Jarochowskiego 1; 60 -235 Poznań)
oraz w formacie cyfrowym (na adres mailowy: mdk3@tmpsc.com) prac
konkursowych z dopiskiem: „Zgłoszenie na Konkurs dla Młodych Grafików” i
jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestników z regulaminem
Konkursu i jego akceptacją.
Projekty mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi, do których nikt nie rości sobie praw autorskich, praw
majątkowych lub innych.
Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
uczestników na późniejsze modyfikacje projektów zwycięskich w
zależności od ich przeznaczenia

§4
Warunki, jakie powinien spełniać projekt
1. Każdy Projekt powinien zawierać elementy Szablonu zawarte w
Załączniku nr 1 oraz logo Organizatora do pobrania na stronie
www.mdk3lazarz.pl w zakładce „Konkursy”.
2. Każdy Projekt powinien być przesłany w formie plików JPG w
rozdzielczości 300 dpi, format A-4 – pionowo lub poziomo.
§5
Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu: 13.02.2020
2. Termin przesyłania projektów do 17.04.2020
3. Ogłoszenie wyników konkursu. 24.04.2020
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.mdk3lazarz.pl
§6
Kryteria oceny projektów konkursowych
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- Zgodność z wytycznymi organizatora konkursu;
- Wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne;
- Wartości użytkowe: atrakcyjność formy i czytelność przekazu.
2. Zgłoszone Projekty oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury
jest ostateczna.
3. Jury oceni projekty konkursowe zgodnie z kryteriami oceny, o których
mowa w § 6 pt.1 i wskaże zwycięskie projekty.
4. Z przebiegu obrad Jury zostanie sporządzony protokół.
5. Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest:
p. Katarzyna Kędziora tel. 508309714
§7
Nagroda
1. Fundatorem nagrody w Konkursie dla Młodych Grafików jest Organizator.
2. Jury przyzna nagrody w formie karty prezentowej:
ZWYCIĘSKI PROJEKT – NAGRODA 100zł
WYRÓŻNIONY PROJEKT – NAGRODA 50zł
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora

§8
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

Zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie – w zakresie
nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony- autorskie prawo
majątkowe do Projektu i wytworów powstałych na jego podstawie oraz
prawo upowszechnienia ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu i wytworów powstałych
na jego podstawie –wytwarzanie odpowiednią techniką egzemplarzy projektu
i wytworów powstałych na jego podstawie;
- w zakresie obrotu egzemplarzy, na których Projekt i wytwory powstałe na
jego podstawie utrwalono – wprowadzenie do obrotu Projektu lub
egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania Projektu i wytworów powstałych – publiczne
udostępnianie Projektu i wytworów powstałych na jego podstawie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

Załącznik nr 1: Oświadczenie - poniżej
Załącznik nr 2: Wytyczne do projektu – poniżej
Załącznik nr 3: Logo Organizatora dostępne na www.mdk3lazarz.pl

OŚWIADCZENIA
**********************************************************************************

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2016r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przez organizatorów do celów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie dla Młodych
Grafików MDK nr 3 w Poznaniu.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dla Młodych
Grafików i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wyników konkursu oraz wizerunku
mojego dziecka – uczestnika konkursu - na stronie internetowej www.mdk3lazarz.pl oraz
profilu społecznościowym placówki (Facebook).

………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na www.mdk3lazarz.pl w zakładce RODO i na tablicy ogłoszeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 3

