REGULAMIN KONKURSU
Na logo <Klubu „Segreguj odpady”>
Organizatorzy:
1. Prezydent Miasta Płocka;
2. Związek Gmin Regionu Płockiego, zwany dalej ZGRP;
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka, zwany dalej
ZUOK;
4.

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwana dalej SITA PGK;

5. EKO-MAZ Sp. z o.o.;
6. REMONDIS Sp. z o.o.;
7. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, zwane dalej RCEE.
Cel: wyłonienie najlepszego znaku <Klub „Segreguj odpady”>
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze
firmowym czy innych drukach wydawanych w ramach Konkursu „Segreguj odpady”.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do młodych twórców, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.
2. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest odtwarzacz mp4 – sponsorem nagrody jest SITA

Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Płocku
oraz honorowe członkostwo w Klubie „Segreguj odpady”
3. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Projekt powinien spełniać następujące
warunki:
-powinien być znakiem graficznym – wykonanym komputerowo lub odręcznie techniką
dowolną,
- powinien być wykonany przy użyciu nie więcej niż 3 kolorów (każdy odcień koloru
jest liczony jako odrębny kolor)
- powinien kojarzyć się z segregacją odpadów
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Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty
należy zeskanować i zapisać na płycie CD jako pliki: pdf lub jpg, tif – oraz dołączyć
oryginał i wydruki komputerowe. Projekt powinien zawierać logo/ znak graficzny.
Wydruki, w formacie A4, powinny zawierać:
1) Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm
2) Kompozycyjne warianty znaku i nazwy Klubu,
3) Wersję czarno-białą znaku.
4. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs
na Logo <Klub „Segreguj odpady”>" opatrzonych pieczęcią szkoły. Wewnątrz koperty
oprócz projektu/ -ów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na konkurs
powinna znaleźć się druga koperta opatrzona pieczęcią szkoły, w której należy zamieścić
nazwisko i adres autora.
5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie ZGRP i UMP
6. Projekty należy nadsyłać na adres:
Związek Gmin Regionu Płockiego, 09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 6
do dnia 31 października 2007 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia
przez adresata.
UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury
konkursu. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.
8. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu
konkursu i przyznaniu nagrody.
9. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatorów
konkursu, którzy mogą je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz
osób fizycznych i prawnych.
10. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na Formularzu zgłoszenia oraz opiekun
(prawny), składając podpis na Formularzu zgłoszenia i deklaracji:
a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do projektu i przenosi je na
Związek Gmin Regionu Płockiego w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub
innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki
ZGRP uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania logo Klubu Segreguj
Odpady do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji. Autorskie
prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na
rzecz ZGRP bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
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wystawiania, udostępniania na stronach internetowych ZGRP i UM Płocka oraz we
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
b) oświadcza, że logo konkursu nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko,
wiek, adres zamieszkania uczestnika.
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikujących szkołę,
w której uczy się uczestnik konkursu, takich jak: nazwa szkoły, ulica, numer
budynku, województwo, miejscowość, kod pocztowy, telefon.
11. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatorów Jury.
W skład Jury wchodzą:
·

przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka; (UMP)

·

przedstawiciel Związku Gmin Regionu Płockiego, (ZGRP)

·

przedstawiciel Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
k/Płocka, (ZUOK);

·

przedstawiciel SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., (SITA PGK);

·

przedstawiciel EKO-MAZ Sp. z o.o.;

·

przedstawiciel REMONDIS Sp. z o.o.;

·

przedstawiciel Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, (RCEE).

12. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
13. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona w prasie i na
stronie internetowej ZGRP do dnia 9 listopada 2007 r.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu
Na logo Klubu „Segreguj odpady”

Formularz zgłoszeniowy do udziału
w Konkursie na logo
<Klub „Segreguj odpady”>

Nazwisko:.......................................................... Imię ..................................................................................
Imię ojca:…........................................ Imię matki: ...............................................

Adres do korespondencji:
Gmina: .............................................. Kod: ....................... Miejscowość: ...............................................
Ulica: ……………….….................…………… Nr domu: ……………… Nr mieszkania: ……………
…...
Tel.: …….........…………………………………..... e-mail: ………………………………………………..

……………………………………..
Podpisy autora zgłaszanej pracy

……………………………………..
Podpisy opiekuna autora zgłaszanej pracy
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu
Na logo Klubu „Segreguj odpady”

……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………
…………………………………………...
adres zamieszkania uczestnika
…………………………………………..
Nazwa i adres Szkoły

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
I. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu Logo Klubu „Segreguj odpady”
II. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez
Organizatorów konkursu „Klub „Segreguj odpady”.
III. Oświadczam, że:
zostałem /-am poinformowany /-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, którym jest realizacja Konkursu Klub „Segreguj odpady”
· zostałem poinformowany /-a o administratorze danych, którym jest Związek Gmin Regionu
Płockiego,
· świadomy /-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tj. o
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania,
IV. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego przeze mnie do konkursu pracy oraz, że praca ta
nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną
odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszonym
przeze mnie projektem. Świadom /-a jestem również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób
trzecich do projektu, jak i naruszania przez projekt bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
projekt zostanie wykluczony z Konkursu.
V. Wyrażam zgodę na udostępnienie publiczności mojego projektu, dla celów przeprowadzenia
Konkursu.

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu

Na logo Klubu „Segreguj odpady”
……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………
…………………………………………...
adres zamieszkania uczestnika

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
I. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu na logo Klubu „Segreguj odpady”,
w szczególności z § 10 regulaminu.
II. Oświadczam, że z chwilą przystąpienia do konkursu przenoszę nieodpłatnie na
Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy, w tym
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia
praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do
nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 24, poz. 80 z późn. zm.), w szczególności na polach eksploatacji
związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym praw do:
1) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności
promocyjnej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i usługowej,
2) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi,
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach
elektronicznych,
4) publicznego wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych
i zamkniętych,
5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity,
6) wprowadzenia do obrotu, wydawania, rozpowszechniania materiałów
promocyjnych i reklamowych,
7) wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
8) publicznego wystawiania,
9) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika
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