REGULAMIN KONKURSU
na plakat Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej 2018
§1
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Inowrocław reprezentowana przez Biuro
Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia, z siedzibą w Inowrocławiu
przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Inowrocławia.
§2
Celem konkursu jest stworzenie oficjalnego plakatu 22 edycji Inowrocławskiej
Wystawy Gospodarczej w 2018 rok.
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§3
Uczestnik zgłasza swoją kandydaturę osobiście, a w przypadku osób małoletnich
przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczenie do Biura Obsługi
Inwestorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową
oraz oświadczeniem dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych. Biuro
mieści się budynku Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 33/35 (pokój nr 17), tel. 52-35-55-430 lub 52-35-55-230.
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem w formie elektronicznej można pobrać
ze strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl lub odebrać osobiście w Biurze
Obsługi Inwestorów.
Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny
lub też zawierające nieprawdziwe dane, a także zgłoszenia dokonane przez osoby
nieupoważnione do reprezentowania Uczestnika, nie będą uwzględniane.
Zgłoszenia można składać do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 kwietnia 2018 roku na stronie
www.inwestuj.inowroclaw.pl .
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§4
1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest samodzielne przygotowanie projektu
plakatu Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej na 2018 rok.
2. Zadanie konkursowe należy wykonać w formie dokumentu elektronicznego,
w dwóch rodzajach plików:
- otwartym (*cdr lub *psd) z załączonymi czcionkami wykorzystanymi w projekcie,
- zamkniętym w formacie *pdf, przygotowanym do druku.
Wymagane parametry techniczne plików: format B2 z uwzględnieniem 2mm spadów,
kolory CMYK, rozdzielczość 300 DPI.
3. Plakat powinien zawierać następujące elementy:
1) napis „PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA RYSZARD BREJZA
ZAPRASZA”,
2) logo Wystawy wraz z napisem „INOWROCŁAWSKA WYSTAWA
GOSPODARCZA”,
3) logo konkursu „5 NA START”,
4) logo konkursu „NAJLEPSZY PRODUKT ROKU”,
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5) adres wystawy „HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4”,
6) daty i godzinę Wystawy „26 MAJA 11:00–17:00” oraz „27 MAJA 11:00–17:30”,
7) bardzo wyraźnie zaznaczoną informację o Gwieździe Wystawy Teresie Werner,
wraz ze jej zdjęciem lub zdjęciami i terminem występu: 27 maja o godz. 16:00,
8) bardzo wyraźnie zaznaczoną informację o odbywającym się równolegle 26 i 27
maja przy Hali Widowiskowo-Sportowej FESTIWALU SMAKÓW FOODTRUCKÓW,
9) informację o możliwości odebrania w trakcie trwania Wystawy darmowego biletu
MPK na komunikację autobusową na czas trwania Wystawy, na wszystkich
liniach, które przystanek mają przy Hali Widowiskowo-Sportowej.
10) dodatkowo można umieścić informację o innych atrakcjach, takich jak: konkursy,
występy artystyczne, występy wokalne, pokazy tematyczne, atrakcje dla dzieci.
Logo można pobrać ze strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl lub uzyskać
osobiście w Biurze Obsługi Inwestorów, gdzie dostępne są również oficjalne zdjęcia
Teresy Werner.
Uczestnicy mogą wykorzystać zdjęcia Miasta Inowrocławia oraz zdjęcia z poprzednich
edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, znajdujące się na stronach:
www.inwestuj.inowroclaw.pl oraz www.inowroclaw.pl , po uzyskaniu zgody
od pracowników Biura Obsługi Inwestorów.
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do przedstawionego projektu plakatu, które nie naruszają obowiązujących przepisów
prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach
niematerialnych.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się w zamian za uzyskaną nagrodę przenieść prawa
autorskie i prawa majątkowe do pracy na każdym polu eksploatacji na Organizatora.
Zwycięska praca będzie wykorzystana przez Organizatora między innymi
do promocji (różnymi kanałami) 22 edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
§5
Oceny Zgłoszeń Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
(Przewodniczący Kapituły), Pracownik Biura Obsługi Inwestorów, Kierownik
Referatu Komunikacji Społecznej.
W przypadku gdy którakolwiek z osób wymienionych w §5.2 nie będzie mogła
uczestniczyć w obradach Komisji Konkursowej, jej zastępcę wyznaczy Organizator
Konkursu.
Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest przedłożenie najciekawszego, zdaniem Komisji
Konkursowej, projektu plakatu 22 edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
Oceniane będą: zgodność pracy z wymaganiami technicznymi, pomysł, jakość grafiki,
czytelność przekazywanych informacji, kreatywność, oryginalność.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
Przyznanie nagrody dla zwycięzcy Konkursu, odbędzie się na podstawie danych
podanych w zgłoszeniu konkursowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy Konkursu
i tym samym do nie przyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z prac konkursowych
nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora.

§6
1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 PLN
(tysiąc złotych) brutto oraz pamiątkowy dyplom.
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2. Odbiór nagrody pieniężnej nastąpi według procedury:
1. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator prześle
Zwycięzcy pisemną informację o szczegółach odbioru nagrody,
w tym informację o terminie podpisania stosownego porozumienia.
2. Wypłata nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia.
3. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie www.inwestuj.inowroclaw.pl

1.

2.
3.

4.

5.

§7
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich rodziców
lub prawnych opiekunów podanych w zgłoszeniu konkursowym, odbywa się zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator.
Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r., poz. 922, ze zm.).
Osoby wymienione w punkcie 1 tegoż paragrafu, mają prawo w każdej chwili uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia
lub usunięcia.
Po zakończeniu Konkursu dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych (osób
wymienionych w punkcie 1 tegoż paragrafu) zostaną usunięte w ciągu 30 dni
kalendarzowych, z wyłączeniem danych zawartych w zgłoszeniu Zwycięzcy, które będą
przetwarzane w celu realizacji nagrody i przechowywane przez Organizatorów zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów o rachunkowości i podatkach.
§8
W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie w jakim jest
to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
ORGANIZATOR
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