Regulamin konkursu
na projekt koszulki Koła Naukowego Mostowców Politechniki
Rzeszowskiej
I.
II.

Organizator: Opiekun KNM, dr inż. Lucjan Janas
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego koszulki
promującej Koło Naukowe Mostowców. Koszulki będą miały zastosowanie do
celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych.
2. Projekt koszulki powinien zawierać oficjalne logo KNM. Jakakolwiek
ingerencja w logo jest niedozwolona.
3. Konkurs obejmuje opracowanie projektu koszulki Koła Naukowego
Mostowców –awers i rewers. Maksymalne wymiary (szerokość x wysokość):
• awers: 10,0 x 5,0 [cm],
• rewers: 25,0 x 35,0 [cm].

III.

Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego
postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne
przeniesienie na Organizatorów konkursu całości praw majątkowych do
projektu koszulki, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
stanowiące pkt. 5 załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu.
c) są członkami Koła Naukowego Mostowców PRz,
2. Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie
(Załącznik nr 2 do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z
tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego
dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Politechnice Rzeszowskiej, jako
wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych,
4. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt koszulki staje się własnością
Organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz
odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

IV.

Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt/projekty koszulki należy przesłać na adres email: knm@prz.edu.pl
zapisanych w formatach pliku *eps/ *cdr oraz w formacie służącym do
prezentacji
i drukowania *PDF, dopuszczalne *JPG o wysokiej
rozdzielczości.
2. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty
jakości i kolorów.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów.

V.

Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 10 stycznia 2014 r na podany
powyżej adres email. Wypełnione załączniki regulaminu oraz wydrukowany
projekt koszulki należy złożyć osobiście u Opiekuna KNM dr inż. Lucjana
Janasa do dnia 10 stycznia 2014r.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie
konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą
podlegały ocenie.

VI.

Zasady przyznawania nagród:
1. Wyboru zwycięzcy konkursu na projekt koszulki KNM, dokonuje Koło
Naukowe Mostowców w demokratycznych wyborach, które odbędą się na
zebraniu KNM w dniu 13.01.2014r.
2. Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę książkową
3. Opiekun KNM może także podjąć decyzję o wykorzystaniu projektu, które
zajął II miejsce. Wówczas dla uczestnika, którego projekt zajmie II miejsce
przewidziano również nagrodę książkową.

VII.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: 13 stycznia 2014r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Koła Naukowego Mostowców http://knm.prz.edu.pl/
3. Organizator zastrzega, że podany termin głosowania i rozstrzygnięcia konkursu
może ulec zmianie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na projekt koszulki KNM
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw
majątkowych do projektu koszulki.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu na projekt koszulki KNM, całości autorskich praw majątkowych do projektu
graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).

……………………………….
/podpis uczestnika konkursu/

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na projekt koszulki KNM,
że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze
mnie praca w Konkursie na projekt koszulki KNM, organizowanym przez Opiekuna Koła
Naukowego Mostowców jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była
zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na projekt koszulki KNM
o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..................................................................
podpis

