REGULAMIN KONKURSU
PROJEKT GRAFICZNY NA MASKOTKĘ KARPACKIEJ PAŃSTWOWEJ
UCZELNI W KROŚNIE
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, z siedzibą
38-400 Krosno, Rynek 1 zwana dalej Organizatorem.
§ 2. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu graficznego
maskotki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Wybrany projekt będzie
wykorzystywany w celach promocyjno-reklamowych.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego Dzieła - projektu graficznego
maskotki promocyjnej. Do projektu należy dołączyć propozycję nazwy/imienia dla
maskotki.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Udział w konkursie jest otwarty/W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie,
zarówno studenci i pracownicy uczelni, jak i osoby spoza środowiska akademickiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, zaakceptowanie przedstawionych zgód i oświadczeń oraz przesłanie
projektu.
§ 4. Warunki konkursu
1. Jedna osoba może złożyć dowolną ilość prac.
2. Praca musi kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek KPU w Krośnie.
3. Maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, przyjazna, łatwa do rozpoznania
i zapamiętania.
4. Praca musi mieć postać graficzną, w wersji kolorowej w dwóch formatach:
PNG/Portable Network Graphics oraz w formacie SVG/Scable Vector Graphic. Prace
w innych formatach nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
5. Praca powinna zawierać grafiki przedstawiające maskotkę z przodu oraz z tyłu.
6. Na maskotce należy umieścić logo oraz nazwę Karpackiej Państwowej Uczelni w
Krośnie/jej skrót.
7. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie
ponosi uczestnik.
8. Zgłoszenia projektów będą przyjmowane do 22 czerwca 2020 roku wyłącznie drogą
elektroniczną.
§ 5. Prawa i oświadczenia

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiążę się z jednoczesnym zaakceptowaniem
regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt
jest jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem. Oświadcza także, że
posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu. Uczestnik zgłaszając projekt
do konkursu zapewnia że jego prawa do projektu nie są w jakikolwiek sposób
ograniczone / obciążone na rzecz osób trzecich.
3. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób, Autor
pracy ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób
trzecich.
4. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z zawarciem z Organizatorem umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu w terminie 2 tygodni od daty
ogłoszenia wyników, na określonych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie i
zwielokrotnianie techniką wybraną przez Uczelnię egzemplarzy Dzieł, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono
–udostępnianie osobom trzecim w celu realizacji zadań określonych w pkt 1;
umieszczanie dzieła na określonych obiektach w celu promocji i reklamy
Uczelni,
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła - publiczne udostępnianie Dzieła na
wybranych przez Uczelnię obiektach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp; Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu na którym
umieści dzieło bez uprzedniego informowania o tym Wykonawcy;
udostępnianie Dzieła poprzez jego dołączanie do materiałów promocyjnych
Uczelni,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci
Internet zarówno oryginału dzieła jak też dokonanych przeróbek i modyfikacji,
na potrzeby promocyjne Uczelni;
e) sporządzanie przeróbek i adaptacji Dzieła, bez konieczności pozyskiwania
zgody ze strony Wykonawcy co oznacza, że Laureat zezwala Uczelni na
wykonywanie zależnych praw autorskich do Dzieła i Wykonawcy nie będzie
przysługiwać prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do Dzieła;
f) polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie
autorskim
i
prawach
pokrewnych,
w szczególności w celu promocji KPU w Krośnie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestników
konkursu, a także ich projektów graficznych w materiałach informacyjnych
i promocyjnych oraz w mediach i Internecie.
6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
§ 6. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja kieruje
się następującymi kryteriami:
a) oryginalnością pracy;
b) walorami artystycznymi i estetycznymi
c) zgodnością pracy z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu.
2. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 lipca 2020 r.
4. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu, w szczególności gdy:
a) w ustalonym terminie nie wpłynie żadna praca,

b) żadna z nadesłanych prac nie spełni wymogów określonych w Regulaminie
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7. Nagrody
1.
2.
3.
4.

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000 zł.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagrody.

Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie z uczelnią umowy, o której mowa w §5
ust.4 regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb Konkursu oraz, w przypadku wygranej, na podanie imienia i
nazwiska autora/autorów do wiadomości publicznej.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanym dalej „RODO".
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wraz z klauzulą informacyjną, stanowi część
elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Jej zaakceptowanie jest warunkiem
niezbędnym do uczestnictwa w konkursie.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie pwsz.krosno.pl, na fanpage’u Rady
Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie oraz w formularzu zgłoszeniowym.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu poprzez podanie informacji
o zmianach na stronie internetowej Uczelni.
6. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z: Radą
Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie, adres e-mail: samorzad@kpu.krosno.pl

