KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI PROMOCYJNEJ MORD

II.REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:
·	Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, 
Adres do korespondencji: ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki, która 
w założeniu będzie maskotką promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie zabawki – maskotki lub zawieszki oraz wykorzystywany będzie w celach informacyjno-promocyjno-reklamowych Ośrodka oraz ma za zadanie popularyzować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3. Forma konkursu:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu bezpieczeństwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków Jury i ich rodzin oraz pracowników Organizatora konkursu i ich rodzin,
	Konkurs jest zorganizowany jako jednoetapowy.
	Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego, graficznego projektu maskotki promocyjnej, oddającej charakter Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz prowadzonej przez Ośrodek działalności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca powinna mieć postać graficzną, w wersji kolorowej – szkic, rysunek, grafika komputerowa, makieta, inna. Prace konkursowe muszą być dostarczone w formacie A4 oraz   w formie elektronicznej (na płycie CD, format pliku: PDF). Sugerowana nazwa maskotki powinna być wyrażona w prawym dolnym rogu wydruku oraz w wersji elektronicznej. Zgłoszone prace mogą zawierać dodatkowo ewentualny opis technologii produkcji.
Materiały konkursowe należy nadsyłać na adres: 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 listopada 10, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI PROMOCYJNEJ MORD”
w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2020 r. do godz. 15.00. 

5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej:
1.  Konkurs ma charakter otwarty.
2. W przypadku osób małoletnich warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika na udział 
w konkursie.
3.  Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac. 
5.  Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich przekazania Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze względem Organizatora. 
6.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz 
z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesłanych projektów.

6. Ocena prac i Jury.
1.	Jury powołają organizatorzy konkursu.
2.	Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
3.	Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców.
4.	Wszyscy wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
5.	Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
 
7. Postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji do prac konkursowych:
1.Projekty będące przedmiotem oceny w Konkursie muszą być oryginalnymi pracami autorstwa Uczestnika konkursu.
 2.Uczestnicy konkursu przystępując do Konkursu oświadczają, że złożona praca jest wynikiem ich pracy i nie narusza dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
3. Autorzy prac przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu praw wymienionych w pkt. 2 , zgłoszone w związku ze zdjęciami. 
4. Z chwilą przesłania projektu, uczestnik Konkursu przenosi automatycznie i nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworem, w całości i we fragmentach, w kraju i zagranicą oraz udziela mu wyłącznego prawa na zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
 5. Przeniesienie o którym mowa w ust. 4 dotyczy w szczególności pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania w celu emisji, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów, we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
6. Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatorów z projektu zgodnie z ust 5. 

8. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 20 marca 2020 r. 
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 
3. Laureaci konkursu zostaną także poinformowaniu o wynikach drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym podczas ogłoszenia zwycięzców.

9. Unieważnienie konkursu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania konkursu 
w przypadku: 
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2. Jeśli wszystkie prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu, 
3. Niezadowalającego Organizatora poziomu artystycznego prac. 

10. Dane osobowe
	Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.

Organizator utrwala przebieg konkursu oraz wręczanie nagród dla celów dokumentacji 
i informacji. Wizerunek osób odbierających nagrody może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych (niekomercyjnych) na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Nowym Sączu /www.mord.pl/.
	Uczestnik odbierający nagrody, przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych powyżej bez prawa do wynagrodzenia. 

Uczestnik/Opiekun Prawny dokonując zgłoszenia do „Konkursu” przy użyciu formularza, wyraża zgodę w formie oświadczenia woli na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego RODO.
	Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik/Opiekun Prawny przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Hudziak, mail: iod@mord.pl
Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna Prawnego przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania listy zwycięzców i osób wyróżnionych na podstawie zgody Uczestnika/Opiekuna Prawnego wyrażonej poprzez dobrowolne zgłoszenie się do konkursu, art.6 ust.1a RODO.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi/Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dostępu do treści danych; sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),
Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej 
w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu lecz nie krócej od okresu wskazanego w przepisach o archiwizacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

11. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.






Nowy Sącz. 05.12.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„MASKOTKA PROMOCYJNA MORD”



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY



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

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..……..

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy /opiekuna*/………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………………….…..

Propozycja nazwy/Imię maskotki:

…………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym składam pracę konkursową swojego autorstwa oraz zgłaszam pełne
uczestnictwo w konkursie, w szczególności przyjmuję do wiadomości następujące jego zasady:
	Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam, iż projekt zgłoszony przeze mnie do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 
Niniejszym przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego projektu, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz przenoszę na Organizatora prawa i udzielam zezwoleń zgodnie z Regulaminem Konkursu.
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako Uczestnika/Opiekuna Prawnego w celu udziału w konkursie.
	Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Zbigniew Hudziak, mail:iod@mord.pl
Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania listy zwycięzców i osób wyróżnionych na podstawie zgody Uczestnika/Opiekuna Prawnego wyrażonej poprzez dobrowolne zgłoszenie się do konkursu, art.6 ust.1a RODO.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dostępu do treści danych; sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi/Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),
Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu lecz nie krócej od okresu wskazanego w przepisach o archiwizacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.




………………………………………. 				………………………………………………..
     (miejscowość, data) 				 	 (podpis uczestnika konkursu)



Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
/podopiecznego:
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………..

adres zamieszkania: …………………………………………………………………….……….……...

w konkursie „MASKOTKA PROMOCYJNA MORD”, w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję 

postanowienia Regulaminu Konkursu, z którym się zapoznałem/am.


     …………………………………………………………………………………………...
(podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej)













* w przypadku osób niepełnoletnich 

