Regulamin konkursu na projekt statuetki – Nagrody Poetyckiej Złoty Środek Poezji
im. Artura Fryza w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji
1.
Przedmiotem Konkursu jest projekt i wykonanie statuetki – Nagrody Poetyckiej Złoty Środek
Poezji im. Artura Fryza w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji organizowanym
przez Kutnowski Dom Kultury.
2.

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie statuetki jest Kutnowski Dom Kultury.

3.

Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2015 r.

4.

Ostateczny termin składania prac upływa 30 kwietnia 2015 r.

5.
Prace należy zgłaszać do siedziby organizatora osobiście do sekretariatu Kutnowskiego Domu
Kultury lub pocztą na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Zółkiewskiego 4
99-302 Kutno
z dopiskiem Konkurs na projekt statuetki – Nagrody Poetyckiej Złoty Środek Poezji im. Artura Fryza w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji
6.

Główna nagroda w konkursie wynosi 500 PLN (kwota brutto).

7.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

a)
wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
b)

projekt konkursowy na płycie CD (plik PDF)

c)

opcjonalnie model statuetki

8.

Przez projekt konkursowy należy rozumieć:

- projekt zapisany w formacie pdf z określeniem kolorystyki, wymiarów i materiału; opis techniczny,
uzasadniający wybór materiału i sposób realizacji; wycenę wykonania 1 statuetki .
9.
Statuetka powinna być łatwa do powielania; na jej powierzchni musi znajdować się
wyznaczone miejsce, gdzie umieszczane będą dane laureatów konkursu .
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10.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn. 29 maja 2015 r.

11.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
12.

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

13.

Uczestnik Konkursu zgłasza maksymalnie jeden projekt statuetki.

13.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu, gdy:

a)

poziom artystyczny zgłoszonych projektów nie spełni wymagań organizatora;

16.
Dane uczestników konkursu, uzyskane w czasie jego trwania, podlegają ochronie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
17.

Nośnik z projektem nie podlega zwrotowi.

18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia prac nadesłanych
pocztą.
19.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

20.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu telefonicznie oraz pisemnie.

21.
Nagroda zostanie przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi
zmianami).
22.
Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1
Karta Zgłoszeniowa:
Imię i nazwisko:……………………………………
Pesel:……………………………………………….
Telefon:……………………………………………..
Adres:……………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………...
………………………………………………………
e-mail:………………………………………………
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i zgadzam się na zawarte
w nim warunki uczestnictwa.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz ogłoszenia werdyktu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Oświadczam, że stworzony projekt jest efektem mojej samodzielnej twórczości,
oraz że posiadam do powyższego projektu niczym nieograniczone majątkowe i
osobiste prawa autorskie, oraz że stworzony przeze mnie projekt nie narusza w
żaden sposób praw osób trzecich.
4. W przypadku zdobycia nagrody głównej zobowiązuję się do:
1) przeniesienia nieodpłatnie na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych do
projektu statuetki w zakresie wszelkich znanych w chwili zawierania umowy pól
eksploatacji, w tym w szczególności pól eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r.
Czytelny podpis:…………………………………
Data:………………………………………………
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