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REGULAMIN KONKURSU 

 na projekt maskotki Beskidzkiej 5 

 

 

I. Cel i zakres przedmiotowy konkursu 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu na projekt maskotki Beskidzkiej 5, zwanym dalej konkursem jest 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, zwane dalej 

organizatorem. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarzącego się 

z mikroregionem Beskidzkiej 5, zwanego dalej projektem. 

3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki 

pokazującej tożsamość Beskidzkiej 5 w postaci graficznego opracowania wraz z dokładnym 

opisem zawierającym techniczne wskazówki umożliwiające jej rzeczywiste wykonanie. 

 

II. Założenia konkursu 

 

§ 2 

1. Konkurs ma charakter otwarty i może brać w nim udział każda osoba fizyczna (krajowa 

i zagraniczna), która uzna niniejszy regulamin i nadeśle pracę w wyznaczonym terminie. 

2. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

3. Projekty muszą być pracami autorskimi. 

4. Prace powinny oddawać charakterystykę mikroregionu Beskidzkiej 5. 
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III. Zasady konkursu 

 

§ 3 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 

projektu i wszystkich wymaganych załączników w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs 

na maskotkę Beskidzkiej 5” na adres organizatora konkursu: 

Stowarzyszenie Wspierania  

Inicjatyw Gospodarczych  

DELTA PARTNER  

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1  

bądź złożenie go bezpośrednio w siedzibie organizatora. 

2. Do projektu należy obowiązkowo dołączyć formularz zgłoszeniowy do konkursu – załącznik 

nr 1 niniejszego regulaminu 

3.Termin nadsyłania/składania projektów: 31 stycznia 2014 roku. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

§ 4 

1.W konkursie może wygrać tylko jeden projekt. Projekty niezgodne z regulaminem konkursu 

nie będą oceniane. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnych 

oświadczeń, w przypadku stwierdzenia ich braku. 

3. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna 

z rezygnacją ze zgłoszenia projektu do konkursu. 

4. Wyboru zwycięskiego projektu dokona jury, w którym będą zasiadać wójtowie 

i burmistrzowie gmin tworzących Beskidzką 5. 

5. Nagrodą w konkursie jest 4 000 zł. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.beskidzka5.pl, a zwycięzca konkursu 

zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu. 

http://www.beskidzka5.pl/
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V. Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER zastrzega sobie prawo 

do zmiany treści niniejszego regulaminu i przedłużenia terminu zgłaszania projektów do 

konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy konkursu 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu 

ponosi uczestnik konkursu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Maskotka Beskidzkiej 5” 

 

Zgłaszam swój akces w konkursie „Maskotka Beskidzkiej 5” 

Imię i nazwisko:....................................................................... 

Adres:.................................................................... 

Tel:......................................................................... 

e-mail:.................................................................... 

 

1. Oświadczam. że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na projekt maskotki Beskidzkiej 5 

organizowanym przez SWIG DELTA PARTNER oraz akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że w razie zwycięstwa projektu mojego autorstwa w niniejszym konkursie, 

przenoszę na organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich 

praw majątkowych do dzieła mojego autorstwa, zgłoszonego na konkurs zorganizowany przez 

SWIG DELTA PARTNER na maskotkę Beskidzkiej 5. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu 

w celach związanych z jego realizacją w tym na opublikowanie ich w środkach masowego 

przekazu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 

dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

(miejscowość, data i podpis uczestnika) 


