Regulamin konkursu na projekt banera
„rok jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”
Organizator i Patroni:
1) Organizatorem konkursu jest Powiat Nowodworski;
2) Patronat nad konkursem sprawuje starosta nowodworski Magdalena Biernacka.
Cele konkursu:
1) Powstanie banera, który zawiśnie na budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B;
2) Uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;
3) Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywności twórczej i artystycznej;
4) Promocja talentów.
Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których
podmiotem prowadzącym jest Powiat Nowodworski;
2) Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie lub grupowo;
3) Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe;
4) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z projektem banera
prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów:
a) karta zgłoszenia, którą wypełnia autor lub autorzy projektu – załącznik nr 1,
b) oświadczenie uczestnika - wypełnia każdy z autorów projektu – załącznik nr 2. Ostatnie
oświadczenie uczestnika, który nie jest pełnoletni, podpisuje rodzic lub opiekun prawny
uczestnika.
Praca konkursowa:
1) Uczestnicy konkursu przedstawiają prace konkursowe zapisane w wersji elektronicznej na
płycie CD, DVD lub pendrive;
2) Projekt musi zawierać następujące parametry:
a) szerokość: 290 cm, wysokość: 490 cm, rozdzielczość: 72 dpi
b) dodatkowo 5 cm spadów z każdej ze stron,
c) brak istotnych elementów (np. napisów) w odległości 10 cm od brzegu projektu
d) paleta barw: CMYK
e) jakość maksymalna (druk komercyjny)
f) dopuszczalny format: pdf (dodatkowo można zapisać w formacie psd lub cdr)
3) Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnym stylu oraz technice z koniecznością
przeniesienia pracy do programu graficznego i zapisania w formacie pdf;
4) Projekt nie może naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób trzecich;
5) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu projektów niezgodnych
z tematyką konkursu, o niskiej jakości technicznej, a także naruszający godność człowieka,
przyjęte normy obyczajowe, prawa osobiste i majątkowe innych osób oraz propagowanie

zachowań zabronionych przez prawo i godzących w zasady dobrego wychowania, bez
podania przyczyny ich odrzucenia.
Przebieg konkursu:
1) pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik
nr 2) należy złożyć na punkt podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim lub pocztą (adres: ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki) w kopercie z napisem: „Projekt banera - rok jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości” do dnia 2 lutego 2018 r.;
2) zwycięską pracę wybierze jury w składzie: starosta nowodworski, wicestarosta, sekretarz
oraz członkowie zespołu promocji i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Mazowieckim;
3) ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 6 lutego 2018 r. poprzez publikację
informacji na stronie internetowej Organizatora: www.nowodworski.pl.
Ocena i nagrody w konkursie:
1) Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, którego zadaniem
będzie wyłonienie zwycięskiego projektu;
2) Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
3) Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki przekazu
oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika, wrażenia
artystyczne oraz odpowiednie przedstawienie tematu banera;
5) Jury przyznaje jedną nagrodę główną – zawieszenie zwycięskiego banera na budynku
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B.
Postanowienia końcowe:
1) Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zwycięskiej pracy na potrzeby
informacyjno-promocyjne. Zgodnie z powyższym wykorzystanie zwycięskiej pracy
konkursowej przez Organizatora nie wymaga zgody ich autorów;
2) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania przy wydruku
banera i publikacji w mediach;
3) Projekt banera lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora
do stworzenia innych materiałów reklamowych związanych z jubileuszem 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości;
4) Uczestnik Konkursu zgłaszając prace konkursową tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów związanych
bezpośrednio z konkursem i jego promocją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
5) Zgłoszenie projektu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu;
6) Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na
stronie internetowej Organizatora – www.nowodworski.pl;

7) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu w mediach i Internecie;
8) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt banera „rok jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości”

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Informacje o uczestniku/uczestnikach konkursu:
1) Autor/autorzy projektu (imię i nazwisko):
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….….
2) Uczeń/uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:………………….…………………………..
………………………………………………………………………..………………….............
3) Adres:……………………………………………………………………………………….
4) Telefon kontaktowy lub e-mail (w przypadku grupy autorów proszę podać kontakt do
przedstawiciela grupy): ……………………………………………………….……………
Uwaga!
Dla każdego 1 banera wykonanego indywidualnie czy grupowo obowiązuje osobna karta
zgłoszenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na projekt banera „rok jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości”

Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na projekt banera
i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do projektu i w wypadku wygrania
konkursu przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego
rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem wydruku i zawieszenia banera na
budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego
1B.
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim moich danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

……………………………………………………
(Data i podpis uczestnika konkursu)

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo (imię i nazwisko
dziecka) …………………………………………………………… w konkursie na projekt
banera „rok jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”

………………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu)

