Konkurs na projekt odznaki
z okazji 100-lecia pierwszej w Polsce imprezy na orientację
REGULAMIN
1. Konkurs trwa od dnia 14.11.2021 r. (niedziela) do 5.12.2021 r. (niedziela) i jest skierowany
do wszystkich. Organizatorem Konkursu jest Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK,
zwana dalej Komisją lub Organizatorem.
2. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 2 projekty odznaki.
3. Celem Konkursu jest uczczenie 100-lecia imprez na orientację w Polsce w postaci
ustanowienia i wykonania metalowej odznaki (regulamin odznaki zostanie podany
w osobnym dokumencie). Celem Konkursu jest zaprojektowanie wyglądu odznaki.
4. Projekt graficzny odznaki będzie wykorzystany do celów identyfikacyjnych
i promocyjnych, m.in. w postaci grafiki towarzyszącej informacjom o 100-leciu imprez
na orientację w Polsce oraz w formie metalowej odznaki i naklejek; grafika będzie
zamieszczana w Internecie, w tym na stronie internetowej Komisji.
5. Propozycje wyglądu odznaki prosimy przesyłać na adres mailowy ino@ino.pttk.pl
do 05.12.2021 r. (niedziela, do godz. 23:59) wraz z oświadczeniem o wyłącznej własności
nadesłanego przez autora projektu graficznego odznaki (załącznik nr 1).
W przypadku pliku bitmapowego minimalną wymaganą rozdzielczością jest 300 dpi.
6. Spośród nadesłanych propozycji zostanie wybrany przez Organizatora do dnia
11.12.2021 r. (sobota) zwycięski projekt odznaki. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
Komisji http://ino.pttk.pl/ oraz na Facebooku. Autor zwycięskiego projektu otrzyma
nagrodę w postaci vouchera na kwotę 100 zł; za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
autorzy otrzymają voucher na kwotę 50 zł, do zrealizowania w sklepie Decathlon.
Jedna osoba nie może być na podium dwa razy.
7. Zwycięzca Konkursu przekaże oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do projektu
na Organizatora i niezgłaszaniu roszczeń z tytułu wykorzystania jego pracy.
8. Zgłoszenie projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
Oświadczenie o wyłącznej własności projektu
Oświadczam, że przesłany przeze mnie projekt graficzny odznaki nie narusza praw osób
trzecich i posiadam do niej pełne prawa autorskie, a w przypadku naruszenia praw osób
trzecich z tego tytułu ponoszą w stosunku do tych osób odpowiedzialność wyłączną.
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(podpis)

miejscowość .............................., data ..................................

