Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/III/2018
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 15 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
prac autorskich na projekt maskotki Gminy Ustrzyki Dolne.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ustrzyki Dolne.
2. Konkurs rozpoczyna się 16 marca 2018 r. i trwać będzie do dnia 11 maja
2018 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Maskotka Gminy Ustrzyki Dolne”.
4. Udział w konkursie jest otwarty i nieograniczony, przy czym wszyscy
uczestnicy biorą w nim udział na jednakowych zasadach. Nie przewiduje się
wyodrębnienia kategorii w oparciu o wiek, technikę wykonania, itp.
Rozdział II
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe, należycie zabezpieczone przed ich ewentualnym
uszkodzeniem, należy złożyć w terminie do 11 maja 2018 r. w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (I piętro, pok. 26).
2. Prace winny być opatrzone informacją zawierającą następujące dane:
 imię i nazwisko autora,
 dane kontaktowe autora,
 nazwę konkursu,
 propozycję nazwy projektu maskotki, przy czym Organizator zastrzega
sobie możliwość wykorzystania projektu wraz z proponowaną nazwą,
samego projektu, bądź też samej propozycji nazwy.
3. Przez pracę konkursową rozumie się wykonanie projektu maskotki Gminy
Ustrzyki Dolne opatrzonego propozycją nazwy, najściślej wpisującego się
w koncepcje oraz działania promocyjno - marketingowe Organizatora.
4. Prace nie spełniające wskazanych wyżej wymogów formalnych nie zostaną
dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, przy założeniu, że
projekt będzie faktycznie możliwy do odtworzenia z powszechnie dostępnych
materiałów.
6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi.
7. Prace konkursowe winny być wykonane w oparciu o wizję autora,
nawiązującą do charakterystycznych elementów krajobrazu, fauny i flory, itp.

Bieszczadów oraz innych cech pozwalających na jednoznaczne utożsamienie
przedstawionego projektu z Gminą Ustrzyki Dolne.
8. W związku z faktem, iż na bazie projektów powstaną maskotki dystrybuowane
przy okazji organizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz kierowane
do odbiorców w różnym wieku, nie mogą one zawierać elementów godzących
w dobre imię, ogólnie przyjęte standardy i normy społeczne oraz poczucie
estetyki Organizatora oraz przyszłych odbiorców powstałych na bazie
zgłoszonego projektu maskotek.
9. Do udziału w konkursie każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
10. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
11. Poprzez przekazanie pracy konkursowej uczestnik oświadcza, iż jest jej
jedynym właścicielem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa
majątkowe i autorskie prawa osobiste, które w chwili przekazania pracy
zostają scedowane na Organizatora konkursu na wszystkich znanych polach
eksploatacji.
12. Dane osobowe uczestników, za wyjątkiem ich imion i nazwisk, pozyskiwane
są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, skutkować będzie odmową zakwalifikowania pracy do udziału
w konkursie, bądź też utratą prawa do nagrody.
14. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez
Organizatora oraz wykonawców projektu drobnych zmian, w stopniu
niezbędnym do jego realizacji, zgodnie z ideą przyświecającą organizacji
konkursu. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności: doboru kolorystyki,
dodania bądź rezygnacji z poszczególnych elementów projektu, materiałów
użytych do wykonania projektu, możliwości technicznych wykonania, itp.
Rozdział III
Wyniki konkursu i nagrody
1. Postępowanie mające na celu wyłonienie laureataów konkursu będzie miało
charakter dwuetapowy:
Etap I – wybór najciekawszych prac przekazanych do II etapu przez jury
powołane przez Organizatora,
Etap II – głosowanie na wybrane prace za pośrednictwem strony internetowej
www.ustrzyki-dolne.pl oraz poprzez media społecznościowe.
2. Prace oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: zgodność
z tematyką, stopień profesjonalizmu wykonania projektów, oryginalność,
pomysłowość, estetyka pracy, stopień spełnienia oczekiwań Organizatora.
3. Ocenie podlega projekt maskotki z uwzględnieniem proponowanej nazwy.
Sama nazwa nie jest natomiast przedmiotem odrębnej oceny i klasyfikacji.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej
informacji zawierającej imiona i nazwiska laureatów wraz ze zdjęciami

zwycięskich prac na stronach, na których ukazało się ogłoszenie
o konkursie oraz link do głosowania.
5. Główną nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa. Dodatkowo za drugie
i trzecie miejsce przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
6. Decyzja jury, co do wskazania prac, które wezmą udział w II etapie,
tj. głosowaniu, jest ostateczna i niepodważalna. Również wynik głosowania
jest uważany za bezsporny.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na
ich równowartość pieniężną.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej publikację,
opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, na stronach, na których zawarta
zostanie informacja o konkursie, w mediach lokalnych, a także na innych
polach eksploatacji.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin konkursu stanowi integralną część ogłoszenia o konkursie wraz
z którym zostanie opublikowany.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację
konkursu,
b) odstąpienia od organizacji konkursu bez podania przyczyny,
c) pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku przekazania zbyt
małej ilości prac, prac odbiegających tematyką od idei konkursu, bądź też prac
nie spełniających kryteriów wskazanych przez Organizatora,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

Zatwierdzam

Zarządzenie nr 7/III/2018
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu prac autorskich na projekt maskotki Gminy
Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
1. Ogłaszam konkurs prac autorskich na projekt maskotki Gminy Ustrzyki Dolne.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem przez
Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń i stronie Urzędu oraz w mediach lokalnych.

