REGULAMIN
Konkursu na Logo „Młodzi w Kulturze”
1. Organizatorem konkursu jest „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta
Jaworzna, 43-608 Jaworzno, ul. Wiosny Ludów 1, tel. 32 762 91 44
2. Współorganizatorem konkursu są Partnerzy Projektu „Młodzi w Kulturze”:
II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie,
III Liceum Ogólnokształcące im Orła Białego w Jaworznie
3. Uczestnikiem może być tylko osoba biorąca udział w projekcie „Młodzi
w Kulturze”. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.
4. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu Logo („Młodzi
w Kulturze”), który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Projektu i będzie
przeznaczony do celów promocyjnych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.
5. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z działalnością instytucji kultury
(Archetti) i nie może zawierać logotypu szkoły. Każdy projekt logo musi spełniać
następujące warunki:
- być oryginalny i informacyjny;
- cechować się wysokim poziomem artystycznym;
- być na tyle uniwersalny, aby można go było wykorzystywać w różnego typu
materiałach informacyjno-promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą
dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.
Archetti zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt graficznych projektu.
6. Projekt wyjściowy musi być wykonany w formie elektronicznej jako plik
PDF, JPG wysokiej rozdzielczości oraz plik cdr (Corel Draw) w wersji
do X7.
7. Termin składania pracy upływa 31 października 2018 r. O przystąpieniu
do konkursu decyduje terminowe dostarczenie pracy do siedziby Organizatora
lub na adres e – mail: barbara.stachanczyk@archetti.pl
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłany
projekt jest dziełem nadsyłającego i nie narusza praw osób trzecich
w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania projekty przechodzą
na własność Organizatora. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac,
są jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego,
bezterminowego

i

nieograniczonego

wykorzystywania

Loga

przez

Organizatora.
8. Oceny projektów dokona specjalnie powołane jury. W składzie: Organizator
i Partnerzy Projektu. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna
i nieodwołalna. Jury dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu Logo.
Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł. brutto.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2018 na stronie
internetowej Organizatora: www.archetti.pl i www.kliknijwkulture.pl
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia,
nazwiska i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych
oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora
oraz w mediach i Internecie.
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody
na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
Konkursu.

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu na LOGO „Młodzi w Kulturze”
Imię, Nazwisko
........................................................................................................................................
Numer telefonu:
......................................................................................................................................
e-mail:
.......................................................................................................................................
1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie
jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób
nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję
jego postanowienia.

……………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis autora pracy
(jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego)

