Regulamin Konkursu
na opracowanie hasła promocyjnego na koszulki Powiatu Limanowskiego
I. Organizator i przedmiot konkursu:
1. Powiat Limanowski zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opracowanie hasła
promocyjnego na koszulki Powiatu Limanowskiego, zwany dalej Konkursem.
2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie hasła promocyjnego na koszulki Powiatu
Limanowskiego.
Wymyślone hasło, w formie napisu będzie zdobiło koszulki Powiatu Limanowskiego
i wykorzystywane będzie do celów marketingowo-promocyjnych. Hasło będzie promować
tradycyjny, kulturalny i turystyczny charakter regionu.
II. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców i osób spoza powiatu,
którzy spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość propozycji.
3. Projekty muszą być realizowane indywidualnie.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie
ich najbliższych rodzin.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
III. Wymagania projektu:
1. Hasło promocyjne na koszulki Powiatu Limanowskiego musi zostać napisane
komputerowe lub odręcznie drukowanymi literami.
2. Hasłem może być łatwo rozpoznawalne kilku wyrazowe zdanie.
3. Hasło promocyjne musi być wynikiem indywidualnej pracy uczestnika. Nie może być
wulgarne, obraźliwe, ani naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego.
4. Jeśli na konkurs zostaną przesłane dwa identyczne hasła, komisja weźmie pod uwagę to,
które zostało przesłane wcześniej.

4. Prace konkursowa należy oznaczyć dokładnymi danymi: imię i nazwisko, adres
zamieszkania oraz tel. i e-mail. W przypadku autorów prac niepełnoletnich należy podać wiek
autora.
5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć do prac konkursowych wypełnione
Oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 1, na którym własnym podpisem wyraża zgodę na
podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia
i nazwiska oraz opracowanego hasła na stronie internetowej Organizatora i w innych
mediach, gdzie prace będą prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe
będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu,
6. Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia załącznik Nr 1 lub w przypadku osób
niepełnoletnich załącznik Nr 2 nie będą oceniane.
IV. Zasady organizacji Konkursu:
1.Konkurs rozpoczyna się 15 lipca 2019 r. i trwa do 30 września 2019 r.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać hasło/ hasła wraz z Oświadczeniem załącznik
Nr 1 lub w przypadku osób niepełnoletnich załącznik Nr 2 drogą elektroniczną na adres email: promocja@powiat.limanowski.pl, w tytule wiadomości wpisać Koszulka lub dostarczyć
hasło wraz z Oświadczeniem na adres Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul . Józefa Marka
9, 34-600 Limanowa, z dopiskiem na kopercie: „Hasło promocyjne na koszulki Powiatu
Limanowskiego”.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
V. Kryteria oceny:
1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
1) wartości marketingowe: inspirowane walorami powiatu limanowskiego, oddanie jego
specyfiki oraz zastosowanie charakterystycznych słów związanych z powiatem, wywołanie
pozytywnych skojarzeń, nośność i łatwość w zapamiętaniu hasła.
2) wartości użytkowe: czytelność i łatwość identyfikacji.
3) wartości językowe: poprawność i kultura językowa.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. W celu oceny przedłożonych prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Zarząd Powiatu
powołuje Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy.
3. Wyniki działań Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 października 2019 r.

VII. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody:
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Powiatu
www.powiat.limanowski.pl, nie później niż do 4 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody
telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska
i informacji o Zwycięzcy Konkursu, a także projektów oraz umieszczenia tych informacji w
materiałach reklamowych Powiatu Limanowskiego oraz w mediach i internecie.
4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca Konkursu jest osobą, która nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a
Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.
VIII. Prawa autorskie:
1. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie,
że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający prace zrekompensuje
Organizatorowi, jak wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich
zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2. Autor zwycięskiego projektu hasła zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz
Organizatora majątkowych praw autorskich do używania hasła na wszelkich możliwych
polach eksploatacji.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich
projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.
4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na prezentowanie swoich prac
zgłoszonych do konkursu oraz na ich publikacje w dokumentacji konkursowej, w tym m.in.
na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego. Organizator zastrzega ze publikowane do
tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.
5. Przesłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w Konkursie jest równoznaczne
z akceptacją powyższych warunków załącznik Nr 1 lub w przypadku osób niepełnoletnich
załącznik Nr 2.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i
zasady prowadzenia Konkursu

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania
nagród.
3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz
nie wyłaniania Zwycięzcy.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone
z Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub
opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.
7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 30 dni
od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa.
8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
10. Wszelkich informacji na temat Konkursu można uzyskać w Biurze Promocji, Kultury i
Turystyki,
tel.
018
3337
901,
e-mail:
promocja@powiat.limanowski.pl,
turystyka@powiat.limanowski.pl.

