Regulamin konkursu na plakat

1. Organizatorem konkursu jest Diecezjalne Centrum ŚDM Siedlce działające przy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej ul. Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty dla osób fizycznych.
3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie B1 (1000
mm x 707mm) w pionie, promującego wydarzenie Jerycho Młodych 2014 w Pratulinie.
4. Uczestnicy mogą nadsyłać maksymalnie 3 projekty konkursowe.
5.

a. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
- nazwę wydarzenia: Jerycho Młodych 2014 w Pratulinie
- temat wydarzenia: „Runo Gedeona”
- tematy poboczne (w formie graficznej lub tekstowej): Runo Gedeona, znaki Światowych
Dni Młodzieży, Cristiada, relikwie bł. Jose Luisa Sancheza del Rio, Żołnierze wyklęci
- datę wydarzenia: 27-28.06.2014
- adresy stron internetowych: www.jerychomlodych.pl, facebook.com/jerychopratulin
- miejsce na skrócony program wydarzenia
- miejsce na logotypy sponsorów
b. Informacje pomocne przy realizacji projektu na temat idei spotkania tegorocznego Jerycha Młodych dostępne są na stronie www.jerychomlodych.pl

6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 30 maja 2014 w formacie elektronicznym
JPG i PDF o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm) na adres:
Kuria Diecezjalna Siedlecka
ul. Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce
z dopiskiem „Jerycho2014”
Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- dokładny adres korespondencyjny,
- numer telefonu,
- e-mail,
- podpisane ręcznie oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.
7. Otwarcie prac nastąpi w poniedziałek 02 czerwca 2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 czerwca 2014.
8. Wyboru projektu dokonuje jury wyznaczone przez Diecezjalne Centrum ŚDM Siedlce.
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9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.jerychomlodych.pl
11. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w postaci realizacji plakatu promującego Jerycho Młodych w Pratulinie i nagrodę materialną: tablet.
12. Prawa autorskie:
a. Autor zwycięskiego projektu przenosi na Diecezjalne Centrum ŚDM Siedlce w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. 2006 r. nr
90 poz. 631 ze zm.) z prawem dalszego przeniesienia ich przez Organizatora na osoby trzecie.
b. Przeniesienie praw autorskich na podstawie niniejszej umowy nie jest ograniczone w czasie.
c. Z chwilą przyjęcia projektu autor przenosi na zamawiającego na zasadzie wyłączności i bez
ograniczeń terytorialnych tj. na terytorium Polski i reszty świata majątkowe prawa autorskie projektu na następujących polach eksploatacji:
- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie projektu w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym na dysku komputera, na dyskach innych urządzeń posiadających
pamięć, na wszystkich znanych nośnikach, w zapisie cyfrowym, magnetycznym, drukiem w dowolnej formie,
- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, jakiekolwiek inne zmiany w projekcie,
- rozpowszechnianie, w tym najem, użyczenie projektu lub jego kopii
- publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym
d. Autor upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych projektu.
e. Organizator ma prawo dokonywania zmian w projekcie, koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym projekt będzie wykorzystany, może wykorzystać go w całości lub w części
samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi jak również może nie wykorzystać go wcale,
zamawiający decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie rozpowszechniać projekt.
f. Autor upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności.
13. Nagrodzony projekt powinien być udostępniony przez autora w skali 1:1 w formacie B1
(68cm/98cm + 3mm spadu), w formacie EPS, AI, TIFF (300 dpi), PDF, kolory CMYK.
Projekt należy dostarczyć w formie elektronicznej na wskazany przez Organizatora adres.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
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15. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem.
16. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie,
zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
UWAGI KOŃCOWE
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości za obowiązującą uznaje się polską wersję Regulaminu.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: jerycho2016@gmail.com
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