Regulamin
Konkurs Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka na zaprojektowanie
grafiki do wykorzystania na: bluzy, koszulki, torby bawełniane, itp.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Tematem konkursu jest zaprojektowanie grafiki Dominikańskiego Duszpasterstwa
Akademickiego Beczka, która będzie umieszczona na: bluzach, koszulkach, torbach
bawełnianych, itp.
2. Organizatorem konkursu jest Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka
z siedzibą przy ul. Stolarskiej 12, 31-043 Kraków.

§ 2. Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każda osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych m.in. która ukończyła 18 rok życia.

§ 3. Zasady udziału w konkursie.
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę graficzną.
3. Praca powinna być wykonana osobiście przez uczestnika. Nadesłane grafiki nie mogą
naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w szczególności ich praw
autorskich.
4. Wielkość wysłanej na konkurs grafiki powinna pozwalać na wydrukowanie jej
w najwyższej jakości. Minimalna wielkość grafiki z wyłączeniem pola ochronnego ma
wynosić 5000px w dłuższym boku przy 300 dpi.
5. Prace należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formie PDF.
6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nadesłania na adres ddabeczka@gmail.com
oryginalnego pliku w formie wektorowej lub rastrowej. Nadesłany plik przechodzi na
własność Janusza Pydy.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac konkursowych ponosi
uczestnik konkursu.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do
konkursu oraz zaakceptowanie dołączonych do niego oświadczeń.
Formularz
zgłoszeniowy i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej, fanpage’u oraz
w Biuletynie Beczkowym. Prace bez wypełnionego formularza i zaakceptowanych
oświadczeń nie będą brane pod uwagę.

§ 4. Miejsce i termin nadsyłania prac.
1. Prace konkursowe należy przesyłać mailowo na adres ddabeczka@gmail.com. Każdy
plik zawierający pracę konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora
pracy, np. Jan_Kowalski.
2. Termin nadsyłania prac mija 15 grudnia 2017 roku.

3. Wszystkie nadesłane prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora
konkursu.
4. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego pracę komisja oceni najwyżej. Przy
ocenie prac komisja bierze pod uwagę walory artystyczne pracy, technikę wykonania,
nowatorstwo oraz oryginalne ujęcie tematu.
5. Ocena prac przez komisję nastąpi do dnia 21 grudnia 2017 roku. Decyzja komisji jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej, fanpage’u oraz w biuletynie
beczkowym dnia 22 grudnia 2017 roku, jednocześnie zwycięzca zostanie poinformowany
drogą mailową.
7. Organizator zamierza wykorzystać pracę nagrodzoną w konkursie do znakowania
elementów odzieży (bluz, koszulek, toreb bawełnianych, itp.).

§ 5. Nagrody i wyróżnienia.
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.
2. Organizator umożliwi odebranie nagrody osobiście w wyznaczonych terminach
w siedzibie organizatora.

§ 6. Prawa autorskie.
1. Wysłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Januszowi Pydzie
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego zadania konkursowego poprzez
jego kopiowanie techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie do obrotu odpłatnie
i nieodpłatnie oraz udostępnianie całości lub fragmentu tak, aby każdy mógł się z nim
zapoznać w sieci Internet, w tym: wykorzystanie prac na stronie internetowej
http://beczka.krakow.dominikanie.pl/ oraz do znakowania elementów odzieży: bluz,
koszulek, toreb bawełnianych, itp.
2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Janusza Pydę nieodpłatnych sublicencji
w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej.
3. Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego praca konkursowa nie narusza praw
osobistych i majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Tym samym
przyjmuje niniejszym na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich roszczeń majątkowych
wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego w przypadku zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń związanych z zawarciem i/lub wykonaniem udzielanej licencji
niewyłącznej.

§ 6. Dane osobowe.
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże brak danych kontaktowych uniemożliwia przyznanie
nagrody. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o sposobie
przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy. Poprzez podanie danych osobowych

uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska podczas ogłoszenia
wyników konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

