
Regulamin konkursu 

na projekt maskotki „Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 

 

§ 1. 

Organizatorem Konkursu na projekt maskotki „Wojewódzkich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej”, zwanego dalej Konkursem, jest Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2. 

1. Celem i zadaniem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego wzoru maskotki 

wykorzystywanej do identyfikacji wizualnej, w celach popularyzatorskich, 

reklamowych, promocyjnych itp. 

2. Tematem konkursu jest zaprojektowanie promocyjnej maskotki 

„Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” oraz wymyślenie unikalnej 

nazwy tej maskotki.  

§ 3. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba 

fizyczna, bez względu na wiek. 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, w tym także osoba 

niepełnoletnia za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego, która jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień 

regulaminu, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

2) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie, 

3) dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 4. 

1. Konkurs trwa od dnia 28 maja 2020 r. do dnia 20 czerwca 2020 r. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów 

maskotki. 

4. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez 

niego projekt jest jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, 

nienaruszającym praw, dóbr i godności osób trzecich. Dokonując 

prawidłowego zgłoszenia Uczestnik konkursu oświadcza także, że posiada 

wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one                                       

w jakikolwiek sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.                             

W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych 



osób, autor lub opiekun prawny autora pracy ponosi pełną odpowiedzialność 

zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.  

5. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową. 

6. Prace konkursowe muszą być dostarczone e-mailowo, jako pliki graficzne 

(format pliku: PDF lub JPG). Sugerowana nazwa maskotki powinna być 

wyrażona w prawym dolnym rogu projektu graficznego. 

7. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesłać 

należy pocztą elektroniczną na adres e-mail: podkarpackiszs@wp.pl                                  

w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r. do godz. 22.oo z dopiskiem „Konkurs 

na projekt maskotki WIMS”. Decyduje data dostarczenia pracy pod wskazany 

adres e-mail. 

8. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub 

technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora. 

§ 5. 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu jawnym przez Jury 

składające się z 5 przedstawicieli Organizatora. 

3. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryteria: zgodność z regulaminem, 

wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych oraz związek projektu z 

przedmiotem działalności Organizatora. 

4. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie rysunku wykonanego 

ręcznie lub komputerowo 2D, 3D. Technika rysunku dowolna (akwarela, 

pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane); pełny kolor. 

§ 6. 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla Zwycięzcy najlepszego projektu:  

a) oddzielnie za projekt graficzny maskotki – nagroda o wartości 300 zł.  

b) oddzielnie za nazwę maskotki – nagroda o wartości 200 zł.  

2. Nagrody za projekt graficzny maskotki oraz za nazwę maskotki mogą być 

przyznane łącznie lub oddzielnie. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród 

przy zachowaniu puli 500 zł. 

3. Nagrody będą przyznawane w formie karty podarunkowej do wykorzystania 

w renomowanym sklepie sportowym.  

4. Jeżeli zwycięska nazwa będzie miała kilku autorów (zdublowane nazwy) 

wygra osoba, której formularz zgłoszenia wpłynął w pierwszej kolejności.  

5. W przypadku wyboru projektu zgłoszonego przez zespół osób, nagroda nie 

ulega zwielokrotnieniu.  

6. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

7. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żaden 

z projektów nie spełni oczekiwań Organizatora. 

 

 



§ 7. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 23 czerwca 2020 r. Wyniki 

Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.szs.rzeszow.pl a Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo 

powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu drogą mailową na adres wskazany 

w zgłoszeniu. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do 

publicznej wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu. 

§ 8. 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników i przekazania nagrody głównej wyłoniony drogą 

Konkursu projekt maskotki staje się własnością Organizatora, który może go 

w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych                        

i prawnych. 

2. Z tą samą chwilą Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w formie modelu, 

wprowadzania do pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego 

wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania 

publicznie, w tym w Internecie, oraz prawo zezwalania na wykonanie 

zależnych praw autorskich. 

3. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian 

i przeróbek Projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości 

oraz łączenia z innymi dziełami.  

§ 9. 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

§ 10. 

1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz 

przygotowaniem projektu maskotki ponosi Uczestnik Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szs.rzeszow.pl/

