KONKURS
„MASKOTKA NADBUŻAŃSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW DLA DZIECI GADUCHA”

Tematem Konkursu jest opracowanie koncepcji maskotki Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci
GADUCHA ".
Maskotka będzie wizytówką Festiwalu wykorzystywaną w celach promocyjno-reklamowych.
Maskotka – powinna przedstawiać postać oddającą swoim wyglądem ducha nadbużańskiej przyrody
oraz powinna zawierać elementy kolorystyczne bądź inne nadbużańskiego stroju ludowego ( załącznik
nr.1 )Powinna to być postać wywołująca ciepłe skojarzenia i pozytywne emocje wśród dzieci. Makotka
ma być ożywioną nazwą Gaduchy- czyli postaci snującej opowieści.

REGULAMIN KONKURSU
„MASKOTKA NADBUŻAŃSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW DLA DZIECI GADUCHA”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „MASKOTKA NADBUŻAŃSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW DLA DZIECI
GADUCHA” jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach.
2. Celem Konkursu jest opracowanie autorskiego projektu maskotki Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów
dla Dzieci GADUCHA .
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. W Konkursie wyklucza się uczestnictwo pracowników Organizatora i jego rodziny.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Projekt zgłoszony do Konkursu, powinien być autorską pracą własną, samodzielną, która nigdy
wcześniej nie była upubliczniana, ani udostępniana, zwłaszcza podczas innych konkursów.
2. Praca konkursowa powinna składać się z trzech elementów:
1) uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – plik zapisany w formacie tekstowym doc lub pdf
(załącznik nr 2),
2) projekt maskotki GADUCHY stworzony w dowolnym programie graficznym – plik zapisany w
formacie pdf, jpg, jpeg lub png, minimalne wymiary projektu: 4961x3508 pikseli, 300 dpi,
3. Projekt musi uwzględniać możliwość realizacji w różnych formach poza podstawową maskotką –
gadżetem, m.in. jako: „mobilną maskotkę” – przebranie (strój), grafikę, animację komputerową.

4. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić max. dwie prace.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Pliki (skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, projekt maskotki) należy
przesłać do dnia 30 lipca 2021 r. na adres: goksarnaki@o2.pl o temacie „Maskotka GADUCHA”
7. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane.
§ 4.
Ocena prac konkursowych
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która wybierze
Laureata Konkursu.
2. Prace będą oceniane m.in. pod kątem: realizacji idei Festiwalu, kreatywności, walorów estetycznych,
potencjału promocyjnego.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo
odwołania.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy
prace konkursowe nie będą spełniały wymagań konkursowych lub ich poziom nie będzie
satysfakcjonujący.
§ 5.
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 6 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Sarnakach www.goksarnaki.pl a także na profilach Organizatora Konkursu na
portalach społecznościowych.
§6
Nagroda
1. Autor najlepiej ocenionej pracy zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł netto.
2. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przesłania pliku z projektem graficznym w postaci cyfrowej,
zapisanym jako plik edytowalny w grafice wektorowej.
Specyfikacja pliku: przestrzeń barwna CMYK i RGB, fonty zamienione na krzywe, format ai. , cdr. lub pdf.
§ 7.
Prawa autorskie
1. Organizator Konkursu nabywa własność oraz prawa autorskie do nagrodzonej pracy na
następujących polach eksploatacji:
1) korzystanie z projektu w celach marketingowych i promocyjnych,
2) wykorzystanie projektu do wyprodukowania maskotki w formie gadżetu lub przebrania (stroju), w
tym dokonywanie jego modyfikacji, dostosowanie do wymagań technologicznych/produkcyjnych,

3) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu maskotki technikami drukarskimi i cyfrowymi, w tym np. w
folderach, plakatach, filmach, animacjach, stronie internetowej itp.
4) wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najmu,
5) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
6) publiczne prezentowanie,
7) wypożyczanie, udostępnianie, wystawienie, digitalizacja.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie i modyfikowanie elementów wykonanego
projektu graficznego maskotki GADUCHA do realizacji przez organizatora Konkursu działań
promocyjnych – z zachowaniem autorskiej koncepcji graficznej.
3. Z chwilą przesłania pracy do Organizatora Uczestnik:
1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tejże pracy, które nie są obciążone żadnymi
prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2) oświadcza, iż praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, iż
uzyskał zezwolenia, wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie
ich wizerunku w ramach Konkursu.
§ 8.
Dane osobowe
1. Uczestnicy podają dane osobowe w celu zakwalifikowania i udziału w Konkursie.
2. Dane osobowe Laureata Konkursu (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną zamieszczone
na stronie internetowej GOK Sarnaki www.goksarnaki.pl oraz na profilach Organizatora Konkursu na
portalach społecznościowych, a także zostaną udostępnione innym podmiotom zaangażowanym w
promocję Konkursu (w tym ewentualnym patronom honorowym i medialnym).
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych osobowych, tj. GOK
Sarnaki, znajduje się w jego siedzibie oraz pod adresem www.goksarnaki.pl/rodo

§ 9.
Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu w każdej chwili ma prawo odwołać/przerwać Konkurs bez podania przyczyny.

