
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA POBUDKI 

NA 2018 R. 

 

Organizator Konkursu i czas trwania: 

 

1. Fundacja OSUCHOWA (zwana dalej Organizatorem) ogłasza KONKURS na opracowanie 

projektu graficznego Kalendarza Pobudki na 2018 r. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych – 8 września 2017 r. 

3. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

4. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony do 15 września 2017 r. na stronie www.pobudka.org, 

oraz zostanie powiadomiony mailowo, bądź telefonicznie. 

 

 

Przedmiot Konkursu: 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu graficznego kalendarza Pobudki na 2018 

r. 

2. Konkurs dotyczy głównego motywu graficznego kalendarza, który wykonany powinien 

być wg następujących wytycznych: 

-powinien nawiązywać do 4 obszarów programu Pobudki: Kościół - Szkoła - Strzelnica - 

Mennica, 

-powinien zawierać nieodłączny element - szachownicę Pobudki, 

-prace powinny być nadesłane w postaci pliku graficznego w formacie PDF lub TIFF, o 

rozdzielczości 300 dpi, w formacie kolorów CMYK, z ewentualnymi czcionkami 

zamienionymi na krzywe. 

 

Uczestnictwo w Konkursie –warunki i zasady: 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

• zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo; 

• ukończyła 18 lat; 

• spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie. 

 

2. Konkurs składa się z jednego etapu: 

Polega na przesłaniu prac graficznych, z podaniem autora, drogą poczty elektronicznej na 

adres mailowy Sekretariatu Pobudki: kontakt@pobudka.org. Nadesłane prace nie mogą być 

zgłoszone uprzednio w innych konkursach.  

 

3. Uczestnicy Konkursu mogą zadawać pytania Komisji Konkursowej nie później niż do dnia 

8 września 2017 roku na adres konkurs@pobudka.org lub telefonicznie na numer 722 

338 334, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. 

4. Nadesłanie prac jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż: 

http://www.pobudka.org/
mailto:kontakt@pobudka.org


• jest wyłącznym autorem przesłanej pracy i posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa 

pokrewne do pracy, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz 

prawami pokrewnymi, nikt nie jest wyłącznie upoważniony do reprezentowania jego praw w 

tym zakresie, oraz że jego prawa do pracy nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone; 

 

• żadne osoby trzecie nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej 

Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień; 

 

• w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 

żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z prac zwolni Organizatora 

z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonych praw autorskich oraz w całości zaspokoi 

roszczenia osób trzecich; 

 

• wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie 

jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem. 

 

Komisja Konkursowa: 

 

1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie: 

Włodzimierz Skalik, Daniel Mróz, Jolanta Wręczycka. 

2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

 

Nagrody: 

1. Organizator przyzna Zwycięzcy nagrody w postaci: 

- najnowszej książki Grzegorza Brauna „Iskry Boże”, z osobistą dedykacją, 

- Przypinek Pobudki - małej oraz dużej, 

- Kalendarza Pobudki na 2018 r., 

- osobistego podziękowania Grzegorza Brauna za wzięcie udziału w konkursie. 

Natomiast KAŻDY uczestnik konkursu otrzyma dużą Przypinkę Pobudki oraz osobiste 

podziękowanie Grzegorza Brauna. 

 

Prawa autorskie: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nagrodzonej pracy bez 

honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.pobudka.org 

http://www.pobudka.org/


2. Wraz z nadesłaniem prac Zwycięzca wyraża zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac 

skutkować będzie nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Organizatora, bez 

ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, rozciągającej się na wymienione poniżej pola 

eksploatacyjne: 

 

• rozpowszechniania poprzez sprzedaż kalendarza, 

• rozpowszechniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby 

pojedyncze osoby miały dostęp do prac w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować: 

• w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w mediach Organizatora, a także w 

innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam.  

 

4. Przeniesienie praw autorskich przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z 

obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem 

działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej 

lub teleinformatycznej, z których korzystać będą Uczestnicy. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych 

Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody 

spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez 

Uczestników. 

 

3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, 

praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz 

zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 

www.pobudka.org 

 


