
REGULAMIN KONKURSU - PROJEKT WYGLĄDU MASKOTKI 

STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNY POWIAT” PIŁA

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu wyglądu dla maskotki, która będzie

symbolem Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” Piła”.

Zwycięski  projekt  będzie  stanowił  inspirację  do  wykonania  maskotki,  która  będzie

wykorzystywana do celów profilaktycznych oraz promocyjnych.

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat"  Al.  Niepodległości  22,

64-920 Piła.

2. Współorganizatorem  konkursu  jest  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pile  ul.  Bydgoska  115,

64-920 Piła.

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem – 30.04.2021 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu – 15.05.2021 r. 

5. Przesłanie pracy konkursowej maskotki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu

Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wydłużenia  terminu  trwania  konkursu  i  jego

rozstrzygnięcia. 

7. Sprawy  nieujęte  w  niniejszym  regulaminie  oraz  sporne,  dotyczące  organizacji,  rozstrzyga

Organizator Konkursu. 



§ 2. Zakres przedmiotowy konkursu

1. Praca  konkursowa  –  projekt  wyglądu  maskotki  musi  być  przygotowany  na  kartce

w formacie A4, dowolną techniką.

§ 3. Założenia konkursu

1. Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  mogą  w  nim  wziąć  udział  uczniowie  klas  1-3  Szkół

Podstawowych z terenu powiatu pilskiego.

2. Autor może nadesłać jeden projekt.

3. Prace  muszą  być  pracami  autorskimi,  nienagrodzonymi  wcześniej  w  innych  tego  typu

konkursach. 

§ 4. Miejsce, termin i sposób składania projektu

1. Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na profilach społecznościowych i stronach

internetowych Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile.

2. Do  projektu  maskotki  należy  dołączyć  Kartę  zgłoszenia  zawierającą  dane  osobowe  autora

(imię,  nazwisko,  wiek  autora,  adres,  numer  telefonu  i  nazwę  placówki  oświatowej,  imię

i  nazwisko  opiekuna/instruktora),  oświadczenie  stanowiące  do  regulaminu,  dotyczące

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Projekty  maskotki  należy  składać  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Pile  przy

ul. Bydgoskiej 115.

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu nie będą

podlegały ocenie Komisji. 

§ 5. Zasady wyboru projektu maskotki

1. O  wyłonieniu  laureata  konkursu  zadecyduje  specjalnie  powołana  Komisja  składająca  się

z przedstawiciela „Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat”, przedstawiciela Komendy Powiatowej

Policji  w  Pile  oraz  osobę  z  wykształceniem  plastycznym.  Komisję  powołuje  Organizator

konkursu.  

2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów. 

5. Komisja  dokonując  wyboru  najlepszej  pracy  będzie  brała  pod  uwagę  technikę,  poziom

wykonania,  a  także  pomysł.  Najwyżej  ocenionym  projektem,  będzie  ten, który

w największym stopniu będzie utożsamiał się z pojęciem bezpieczeństwa i profilaktyki.

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.



§ 6. Zasady przyznawania nagród

               Powołana Komisja konkursowa wyłoni laureata w konkursie na projekt wyglądu maskotki.

1. Laureat otrzyma nagrodę – tablet multimedialno-edukacyjny.

2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie. 

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Informacja o wynikach, terminie i  miejscu wręczenia nagrody i  wyróżnień zostanie  podana

na profilach społecznościowych i stronach internetowych Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat

oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie projektu maskotki  do konkursu jest  równoznaczne z przekazaniem majątkowych

praw autorskich do tego projektu  i  imienia  maskotki  na rzecz  Stowarzyszenia  „Bezpieczny

Powiat" piła.

2. Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  dzieła  obejmuje  także  zezwolenie

na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

3. Prawa nabyte na podstawie § 7 pkt 1 „Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat” może przenieść

na osoby trzecie. 

4. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  opublikowania  imienia,  nazwiska,  wizerunku

i informacji o laureatach oraz osobach wyróżnionych w konkursie, jak również umieszczenie

ich  w  materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych  Organizatora  i  Współorganizatora  oraz

w mediach.


