
REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTK  GMINY GI YCKO 

 
Cele konkursu:  

Celem konkursu jest wy onienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarz cej si  z regionem i promuj cej 
Gmin  Gi ycko. Maskotka ma sta  si  wizytówk  Gminy Gi ycko, odwo ywa  si  do kultury, tradycji i klimatu regionu. 

dzie wykorzystywana jako maskotka promuj ca Gmin  Gi ycko, w tym w wydarzeniach o charakterze kulturalnym 
i spo ecznym. 

Aktywizacja, mobilizacja i pobudzenie zaanga owania mieszka ców gminy poprzez mo liwo  uczestniczenia  
w budowaniu to samo ci mieszka ców. 

§ 1 

Informacje ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach.  

2. Patronat nad konkursem obj  Wójt Gminy Gi ycko.  

3. Termin nadsy ania prac konkursowych up ywa z dniem 30 wrze nia 2015 r. 

4. Rozstrzygni cie konkursu nast pi w ci gu 30 dni od daty zako czenia konkursu.  

5. Przes anie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacj  warunków regulaminu konkursu. 

6. Sprawy nie uj te w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotycz ce organizacji, rozstrzyga organizator konkursu.  

§ 2 

Zakres przedmiotowy konkursu:  

1. Prace konkursowe powinny by  przygotowane w formie projektu graficznego w technice dowolnej.  

2. Praca powinna by  zaopatrzona w krótki opis projektu.  

3. Ka dy uczestnik mo e równie  do czy  nazw  maskotki, jednak nazwa ta nie b dzie przedmiotem konkursu i nie 
dzie mia a wp ywu na wybór komisji konkursowej. 

4. Ka da praca graficzna (projekt) b dzie oceniana indywidualnie. 

§ 3 

Za enia konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i ka dy mo e w nim wzi  udzia . 

2. Uczestnik konkursu mo e z  wi cej ni  jedn  prac .  

3. Prace musz  by  pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcze niej w innych tego typu konkursach.  

§ 4 

Miejsce, termin i sposób sk adania projektu: 

1. Informacje dotycz ce konkursu na projekt graficzny umieszczone b  na stronie Gminy Gi ycko www.ugg.pl, na 
Facebook Gmina Gi ycko, Facebook GOKiR w Wilkasach Gmina Gi ycko oraz  w Gazecie Gi yckiej, Radio Zet Gold, 
Radio 5, przez patronatów medialnych konkursu oraz w formie plakatów.  



2. Do projektu maskotki nale y do czy  dane osobowe autora (imi , nazwisko, wiek autora, adres i numer telefonu 
oraz adres e-mail).  

3. Projekty maskotki nale y sk ada  w sekretariacie Urz du Gminy Gi ycko przy ul. Mickiewicza 33 w godzinach 
8:00 – 15:00, przesy  poczt  tradycyjn  (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczn  na adres 
sekretariat@ugg.pl w terminie do 30 wrze nia 2015 roku z dopiskiem „Maskotka Gminy Gi ycko”. 

4. Prace konkursowe niespe niaj ce wymaga , o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po 
terminie, o którym mowa w § 4, pkt 3 nie b  podlega y ocenie komisji.  

§ 5 

Zasady wyboru projektu maskotki:  

1. O wy onieniu zwyci zcy konkursu zadecyduje powo ana komisja sk adaj ca si  z przedstawicieli Urz du Gminy 
Gi ycko, Rady Gminy Gi ycko i Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, któr  powo uje organizator 
konkursu.  

2. Komisja nadzorowa  b dzie prawid owy przebieg konkursu.  

3. Komisji przys uguje prawo do niewy onienia zwyci zcy.  

4. Decyzje komisji s  ostateczne i nieodwo alne, zapadaj  wi kszo ci  g osów.  

5. Komisja dokonuj c wyboru najlepszej pracy b dzie bra a pod uwag  nie technik  i poziom wykonania lecz pomys . 
Najbardziej po danym projektem b dzie ten, który w najwi kszym stopniu b dzie odwo ywa  si  do kultury, 
tradycji i klimatu regionu.  

§ 6 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Powo ana komisja konkursowa wy oni zwyci zc . Dopuszczalne jest przyznanie wyró nie .  

2. Autorowi wygranej pracy przys uguje nagroda pieni na w wysoko ci 700,00 z .  

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie (e-mail).  

4. Przekazanie nagrody odb dzie si  w terminie 21 dni od daty rozstrzygni cia konkursu.  

5. Wszelkie koszty zwi zane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu graficznego maskotki 
ponosi uczestnik konkursu. 

6. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wr czenia nagrody zostanie podana na stronie internetowej 
www.ugg.pl oraz na Facebook Gminy Gi ycko i Facebook GOKiR w Wilkasach Gmina Gi ycko. 

§ 7 

Postanowienia ko cowe: 

1. Zg oszenie projektu maskotki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem maj tkowych praw autorskich do 
tego projektu i jego nazwy na rzecz Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególno ci na: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,  

b) publiczne prezentowanie,  

c) umieszczenie w sieci Internet,  



d) wprowadzenie do komputerów zamawiaj cego, 

e) nieodp atne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego,  

f) druku i produkcji materia ów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego,  

g) tworzenie na jego podstawie nowych opracowa ,  

h) zwielokrotnienia okre lon  technik , w tym na no nikach elektronicznych i udost pnienia osobom 
trzecim. 

2. Przeniesienie autorskich praw maj tkowych do dzie a obejmuje tak e zezwolenie na wykonywanie autorskich 
praw zale nych. 

3. Prawa nabyte na podstawie § 7, pkt 1 Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach mo e przenie  na osoby 
trzecie. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwyci zcy konkursu i 
osób wyró nionych oraz umieszczenie ich w materia ach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w 
mediach i Internecie. 


