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REGULAMIN KONKURSU
pt. „Maskotka Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli”
I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu pt. „Maskotka Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli”
jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, z siedzibą w Inowrocławiu, 88-100,
przy ul. Poznańskiej 133 a lok 106
II. Cele konkursu
1. Wyłonienie najlepszego projektu maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli, która będzie wykorzystywana w celu promocji obszaru objętego LSR.
2. Zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w promocji walorów naszego regionu,
poprzez wykorzystanie wyobraźni, wiedzy o LGD i regionie oraz własnych zdolności
twórczych i rękodzielniczych;
3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego, który w dalszej działalności może być również
unikalną pamiątką promującą region LGD.
4. Maskotka ma stać się wizytówką LGD Czarnoziem na Soli, odwoływać się do kultury, tradycji,
historii, walorów przyrodniczych powiatu inowrocławskiego.
III. Uczestnictwo w konkursie:
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy z terenu działania Lokalnej Grupy
Działania Czarnoziem na Soli (osiem gmin: Złotniki Kujawskie, Rojewo, Kruszwica, Janikowo,
Gniewkowo, Pakość, gm. Inowrocław, Dąbrowa Biskupia).
2. Uczestnik konkursu powinien złożyć:
a. Projekt techniczny maskotki (wykrój) maskotki wykonany w skali 1:1, wraz z opisem
technicznym umożliwiającym wykonanie,
b. Egzemplarz maskotki wykonanej według projektu o wymiarach max. 15 x 20 cm
c. Projekt powinien być podpisany: imieniem i nazwiskiem oraz danymi teleadresowymi
uczestnika konkursu, nazwą maskotki,
d. Do projektu powinien zostać dostarczony wypełniony w każdym punkcie oraz
podpisany formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osoby nieletniej wypełniona
i podpisana druga część formularza zgłoszeniowego „Oświadczenie opiekuna osoby
niepełnoletniej” przez osobę/osoby sprawujące prawna opiekę nad małoletnim.
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IV. Czas trwania konkursu:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 17 maja 2019 r. o godz. 14.00. Zgłoszenia
można dostarczać osobiście lub pocztą tradycyjną. Liczy się data wpływu do siedziby
Stowarzyszenia.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2019 r.
V. Parametry techniczne pracy konkursowej:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki (wraz z
egzemplarzem demonstracyjnym) pokazującej walory regionu. Technika krawiecka
wspomagana innymi, użyte materiały – dowolne. Maskotka swoim wyglądem ma
nawiązywać do obszaru działania LGD (powiatu inowrocławskiego, poprzez wykorzystanie
elementów kultury, tradycji lub atrakcji tego terenu) lub do działalności Lokalnej Grupy
Działania.
VI. Kryteria oceny:
1. Ocenie podlega: projekt maskotki, wraz egzemplarzem demonstracyjnym i opisem
technicznym.
2. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 Zgodność pracy z wymaganiami konkursu - zgłoszenie zawiera projekt techniczny
i egzemplarz demonstracyjny
 Jakość i efekt promocyjno-artystyczny wykonania projektu maskotki wraz
z załącznikami.
3. Komisji konkursowej przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
VII. Postanowienia dotyczące prac autorskich oraz wykorzystania prac konkursowych:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie projekty będące oryginalnymi pracami
Uczestników.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
dostarczone po terminie, nie będą podlegały ocenie Komisji.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich,
a w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z tytułu
naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności,
autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
Uczestnik konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec osoby trzeciej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .

S t o w a rz y s z eni e Lo ka l n a G ru p a Dz i a ła ni a

CZARNOZIEM NA SOLI
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133A lok. 106
tel./fax (52) 353 71 12
lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone
w czasie i co do terytorium wykorzystanie projektu i jego publikację w tym na produkcję
i dystrybucję maskotki według zgłoszonego projektu.
5. Składając pracę w konkursie uczestnik przenosi wszelkie prawa autorskie na Organizatora.
IX. Zakończenie konkursu:
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o dacie i miejscu wręczenia nagród.
X. Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO).

3. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wymogów Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji wszystkich
zgłoszonych do Konkursu prac w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że
publikowane w tym celu prace mogą być opatrzone informacją o autorze.
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