Konkurs na logo dla Pucharu Warszawy w Oswajaniu Smoka w 2019 r.
REGULAMIN
1.

Konkurs trwa od 11.01.2019 r. (piątek) do 25.01.2019 r. (piątek) i jest skierowany do
wszystkich. Organizatorem Konkursu jest Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM
PTTK w Warszawie.
2. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 2 projekty logo.
3. Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) identyfikującego Puchar
Warszawy w Oswajaniu Smoka w 2019 r.
4. Logo będzie wykorzystane do celów identyfikacyjnych i promocyjnych cykl imprez „Oswój
Smoka” w 2019 r., m.in. w postaci pieczątki, grafiki towarzyszącej informacjom o kolejnych
rundach Pucharu oraz będzie zamieszczany na nośnikach elektronicznych i w Internecie,
w tym na stronie internetowej Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE.
5. Propozycje logo prosimy przesyłać na adres mailowy a.kadlubowska@gmail.com do
25.01.2019 r. (piątek) wraz z oświadczeniem o wyłącznej własności nadesłanego przez
autora projektu (załącznik nr 1). Logo powinno zawierać następujące elementy: napis
„Puchar Warszawy w Oswajaniu Smoka 2019”, preferowany jest okrągły kształt logo.
Dopuszczalne formaty nadsyłanych plików to SVG, JPEG, PNG, BMP, PDF (preferowany jest
format wektorowy).
6. Spośród nadesłanych propozycji, w drodze głosowania, zostanie wybrany jeden projekt logo,
który będzie obowiązywał w 2019 r. Autor zwycięskiego projektu logo będzie miał
zapewniony darmowy start we wszystkich rundach Pucharu Warszawy w Oswajaniu Smoka
w 2019 r. (planowane jest co najmniej 8 rund).
7. Głosowanie odbędzie się w dniach 26.01.2019 r. (sobota) - 27.01.2019 r. (niedziela), link
do publicznej ankiety zostanie zamieszczony na stronie stowarzysze.om.pttk.pl dnia
26.01.2019 r. razem ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami logo. Uprawnionymi do
głosowania są wszyscy, którzy byli uczestnikami co najmniej jednej z imprez „Oswój Smoka”
w latach 2015-2018. Głosujący może oddać maksymalnie dwa głosy, po jednym na każdy
wybrany przez siebie projekt, każdy głosuje podając swoje imię i nazwisko. W przypadku
oddania dwóch głosów przez jedną osobę na jeden projekt, te głosy nie będą brane pod
uwagę. Można również zagłosować wysyłając wiadomość na adres mailowy:
a.kadlubowska@gmail.com, podając swój wybór oraz swoje imię i nazwisko.
8. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Sędzia Główny Pucharu Warszawy
w Oswajaniu Smoka.
9. W przypadku nierozstrzygającego głosowania, decydujący głos będą mieli budowniczy tras
z poprzednich lat. Wyniki nie podlegają procedurze odwoławczej.
10. Zwycięzca Konkursu przekaże oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do projektu na
Organizatora i niezgłaszaniu roszczeń z tytułu wykorzystania jego pracy.
11. Zgłoszenie projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyłącznej własności projektu
Oświadczam, że jestem autorem przesłanego projektu logo i posiadam wyłączne prawa do tego
projektu.

