Regulamin konkursu na projekt Statuetki „SZUMANEK”
Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie
Celem Konkursu jest zaprojektowanie Statuetki „SZUMENEK” stanowiącej nagrodę dla
wyłanianych na koniec każdego roku szkolnego, najlepszych uczniów uczęszczających do
Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie w tym Szkoły Podstawowej nr 371 (klas 4-8 i klas
gimnazjalnych) oraz CX Liceum Ogólnokształcącego
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przedmiotem Konkursu jest projekt Statuetki nagradzającej najlepszych uczniów w szkole.
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu na wykonanie
Projektu Statuetki, zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Dyrekcja Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, zwany dalej
„Organizatorem”.
Organizator w drodze zarządzenia ogłasza rozpoczęcie Konkursu, sprawuje nadzór nad
jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji konkursowej.
Nagrodę przyznaje Komisja konkursowa.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i
liceum ogólnokształcącego.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jeden Projekty Statuetki.
Projekt Statuetki może być realizowany oraz zgłaszany do Konkursu indywidualnie.
Konkurs ma charakter otwarty. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

Zgłoszenie do Konkursu wymaga złożenia Projektu Statuetki oraz poprawnie wypełnionej
„Karty zgłoszenia projektu”.
2. Kartę zgłoszenia Projektu Statuetki pobiera się z sekretariatu szkoły.
3. Projekt Statuetki musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie
oraz w Ogłoszeniu Organizatora o rozpoczęciu Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu składa w treści Karty zgłoszenia projektu oświadczenie o:
1) spełnieniu przez uczestnika Konkursu wszystkich warunków uczestnictwa
w Konkursie;
2) własnym autorstwie zgłaszanego Projektu Statuetki oraz, że przesłany Projekt stanowi
jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa oraz, że został on wykonany samodzielnie, jest oryginalny, nie był
wcześniej publikowany oraz nie brały udziału w żadnym konkursie;
3) zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu;
4) zobowiązaniu się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora w przypadku
wygrania Konkursu;
5) wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922)
przez Organizatora w celach organizacji Konkursu i prezentacji nagrodzonego Projektu
Statuetki, w tym publikację imienia i nazwiska Laureata ;
6) wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku uczestnika Konkursu oraz jego Projektu
Statuetki zgłoszonego do Konkursu;
7) wyrażeniu zgody na wykonanie Statuetki według zwycięskiego Projektu Statuetki
przez podmiot wskazany przez Organizatora;
8) wyrażeniu zgody na prezentowanie Projektu Statuetki podczas ewentualnej wystawy
Projektów Statuetek.
1.

Niekompletne zgłoszenie, niepoprawnie wypełniona Karta zgłoszenia projektu,
niepodpisanie oświadczeń, o których mowa w ust. 4 lub zgłoszenie Projektu Statuetki po
terminie stanowi formalną podstawę do odrzucenia Zgłoszenia do Konkursu.
6. Informacje o odrzuconych zgłoszeniach do Konkursu Organizator podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej szkoły i na Facebook-u.
7. Uczestnik konkursu, który podał nieprawdziwe informacje, lub jego Projekt Statuetki
okaże się plagiatem podlega wykluczeniu z Konkursu.
8. Uczestnik wykluczony lub odrzucone zgłoszenie ze względów formalnych nie podlega
ocenie Komisji konkursowej i nie będzie prezentowane.
9. Do Konkursu może być zgłaszany wyłącznie Projekt Statuetki, który nie brał udziału w
innych konkursach.
10. Wygrana w Konkursie nie oznacza prawa do wykonania Statuetki.
5.

§3
Wymagania Projektu Statuetki
1. Statuetka powinna mieć formę przestrzenną.
2. Projekt Statuetki powinien być wykonany przy użyciu techniki komputerowej w formie
graficznej, uwzględniając jej przestrzenną formę.
3. Do Projektu Statuetki należy dołączyć opis Statuetki, a w szczególności:
1) rozmiary Statuetki w przestrzeni;
2) materiał, z którego Statuetka powinna być wykonana;
3) faktura Statuetki;
4) proponowany kolor Statuetki.
4. Statuetka powinna zawierać napis „DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA W SZKOLE”
5. Projekt Statuetki należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD w formacie PDF)
i w formie wydrukowanej.
6. Maksymalne rozmiary Statuetki nie mogą przekraczać 20 cm wysokości, 10 cm szerokości
i 10 cm długości.
7. Projekt Statuetki musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
§4
Miejsce i termin zgłoszenia do Konkursu
1.
2.
3.
4.

Projekty wraz z Kartą zgłoszenia projektu należy składać bezpośrednio do organizatora
gabinet nr 8.
Projekt Statuetki należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Projekt
Statuetki”.
Terminem zgłoszenia Projektu Statuetki do Konkursu jest data faktycznego wpływu
zgłoszenia.
Termin zgłaszanie Projektu trwa do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
§5
Kryteria oceny i rozstrzygnięcie Konkursu

1.
2.
3.
4.

Komisja konkursowa ocenia Projekty Statuetek i dokonuje wyboru najlepszego,
na podstawie którego zostanie wykonana Statuetka.
Członków Komisji konkursowej w liczbie 5 osób powołuje Organizator, w którym jest
przewodniczącym.
Komisja konkursowa ocenia Projekty Statuetek.
Ocena Komisji konkursowej obejmuje łącznie:
1) spełnienie wszystkich warunków, określonych w niniejszym Regulaminie
i w ogłoszeniu o Konkursie;

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

2) walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne Statuetki;
3) możliwości realizacji Projektu Statuetki;
4) adekwatność symboliki Statuetki „SZUMANEK”.
Komisja konkursowa, na podstawie list rankingowych sporządzonych przez jej członków
dokonuje wyboru Projektu Statuetki, który zostanie wykorzystany jako nagroda dla
najlepszego ucznia w szkole
Autor zwycięskiego Projektu Statuetki uznawany jest za Laureata Konkursu.
Ostateczne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej szkoły wraz z prezentacją nagrodzonego Projektu Statuetki.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania, za zgodą uczestnika Konkursu,
będącego autorem Projektu Statuetki, nieznacznych zmian w tym projekcie, w celu
lepszego dostosowania Projektu Statuetki. Brak zgody skutkuje wykluczeniem z Konkursu
uczestnika Konkursu i odrzucenia jego zgłoszenia.
Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, jeżeli żaden z uczestników Konkursu i zgłoszony
przez niego Projekt Statuetki nie będzie spełniał wymagań określonych w niniejszym
Regulaminie.
Wyniki Konkursu ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Organizatora.
Laureat Konkursu zostaje indywidualnie powiadomiony przez Organizatora o wyniku
Konkursu.
Z przebiegu Konkursu Komisja konkursowa sporządza protokół.
§6
Nagroda

1.
2.
3.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową – bon do sieci księgarni empik o wartości
200 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska Laureata Konkursu.
Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności konkursowych komisja ogłosi
Laureata Konkursu.
§7
Wykorzystanie Projektu Statuetki i prawa autorskie

1.

2.
3.

4.

W ciągu 15 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator podpisze
z Laureatem Konkursu umowę o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich
do opracowanego Projektu Statuetki, a w szczególności do:
1) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy Projektu Statuetki każdą
możliwą techniką, zarówno na płaszczyźnie, jak i przestrzenną oraz zapisów
magnetycznych, analogowych i cyfrowych;
2) prawa wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
3) prawa do publicznego udostępniania Projektu Statuetki, wystawiania w szczególności
na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach,
w folderach i ulotkach;
4) zlecenia wykonania Statuetki, według zwycięskiego Projektu Statuetki.
5) wykorzystania Statuetki jako Nagrody dla najlepszego ucznia.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora
z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania w ograniczonym zakresie przez Organizatora
zgłoszonego do konkursu Projektu Statuetki.
Statuetka wykonana według zwycięskiego Projektu Statuetki będzie wykorzystana jako
Statuetka do Nagrody bez sygnowania imienia i nazwiska autora tego projektu.

§8
Postanowienia końcowe
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2.

3.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu oraz za ewentualne uszkodzenia
lub zniszczenia źle zabezpieczonych Projektów Statuetek.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania
uprawnień do zgłoszenia Projektu Statuetki do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich
lub dóbr osobistych osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z których
korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności
za działania osób trzecich związanych z organizacją Konkursu, za szkody spowodowane
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu oraz za brak
możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania Projektu Statuetki
oraz dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie szkoły
Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu Konkursu
Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej.
Wszelkich informacji na temat Konkursu i Regulaminu udziela Organizator.
Wszelkie zapytania należy zgłaszać pod adresem e-mail: a.filipek@cxlo.waw.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
W kwestiach nie rozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie lub wywołujących
wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Organizator..
Ewentualne spory między uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane
w drodze negocjacji.
Zgłoszony do Konkursu Projekt Statuetki nie podlega zwrotowi.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania o jego przyjęciu przez
Organizatora.

Karta zgłoszenia projektu
Imię i nazwisko
Uczestnika konkursu
Telefon kontaktowy
Email uczestnika
Klasa i szkoła
Opis statuetki

Oświadczam, że:
1) spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie;
2) zgłoszony Projekt Statuetki jest mojego autorstwa, stanowi moją wyłączną własność
i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz został
wykonany samodzielnie przeze mnie, jest oryginalny i nie był wcześniej publikowany
oraz nie brał udziału w żadnym konkursie;
3) zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na Projekt Statuetki
4) zobowiązuję się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora w przypadku
wygrania Konkursu.
Wyrażam zgodę na:
1) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922) przez Organizatora w
celach organizacji Konkursu i prezentacji nagrodzonego Projektu Statuetki, w tym
publikację mojego imienia i nazwiska;
2) publikację mojego wizerunku oraz mojego Projektu Statuetki zgłoszonego do
Konkursu;
3) wykonanie Statuetki według mojego Projektu Statuetki przez podmiot wskazany przez
Organizatora;
4) prezentowanie mojego Projektu Statuetki podczas ewentualnej wystawy Projektów
Statuetek.
Załączniki do Karty zgłoszenia projektu:
1.

……………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………

