
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ ROE 

  

I. Postanowienia ogólne  
  
1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., z siedzibą we  

Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 1, prowadzący Szkoły Artystyczne ROE, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

  

2. Konkurs trwa od 24 listopada do 8 grudnia 2016 r.  

  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 grudnia 2016 r. na stronie internetowej konkursu  

http://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-na-projekt-kartki-swiatecznej-roe.  

 

II. Cel konkursu  
  
Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej w zakresie projektowania graficznego  

oraz wyłonienie najciekawszego, najbardziej kreatywnego i wyróżniającego się projektu  

elektronicznej kartki świątecznej Regionalnego Ośrodka Edukacji, która (wraz z podpisem 

twórcy) zostanie rozesłana do klientów, partnerów, słuchaczy i współpracowników 

Organizatora, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia 2016.  

  

  

III. Uczestnicy konkursu  
  
1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby  

fizyczne.  
  
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie jego najbliższej  

rodziny, członkowie Jury oraz członkowie najbliższej rodziny Jury.  
  
3. Udział w konkursie jest dobrowolny 
 

IV. Zasady konkursu  
  
1.Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  

 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (wraz  

z oświadczeniami) dostępny na stronie internetowej konkursu 

http://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-na-projekt-kartki-swiatecznej-roe 

oraz dołączyć do niego projekty zgłaszane na konkurs. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są  

do przesłania formularza zgłoszeniowego ( wraz z oświadczeniami ) wypełnionego przez  

rodzica lub opiekuna prawnego.  
 

3. Uczestnik ma prawo wysłać maksymalnie 3 projekty zatytułowane według następującego  

klucza: imię_nazwisko_projekt1.jpg. Następne projekty powinny być kolejno numerowane.  
  
4. Przesłany projekt elektronicznej kartki świątecznej Regionalnego Ośrodka Edukacji 

powinien spełniać następujące warunki:  

- zawierać motyw graficzny nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia oraz tekst z  

życzeniami świątecznymi o treści : „ Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

pomyślności i sukcesów w Nowym Roku życzą zarząd i pracownicy 

Regionalnego Ośrodka Edukacji”  

http://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-na-projekt-kartki-swiatecznej-roe


- zawierać logotyp Regionalnego Ośrodka Edukacji – do pobrania w wersji JPG ze strony 

internetowej konkursu http://szkolyartystyczne.roe.pl/konkurs-na-projekt-kartki-

swiatecznej-roe 
- zawierać podpis twórcy ( imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny),  

- być niepowtarzalny i oryginalny,  

- uwzględniać specyfikę firmy i charakter oraz jej działalności w zakresie szeroko rozumianej  

edukacji.  
  
5. Wysyłany projekt powinien być zapisany w formacie JPG i nie powinien przekraczać 180  

kB. Maksymalne rozmiary projektu to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość, a  

minimalne to 300 pikseli w każdym z wymiarów.  

  

6. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda , zobowiązany jest do  

przesłania wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (wraz  

z oświadczeniami) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji, ul.  

Ruska 47/48 a, 50-079 Wrocław z dopiskiem: ”konkurs kartka świąteczna”, w ciągu 5 dni  

od ogłoszenia wyników konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przesłania 

wypełnionego formularza (wraz z oświadczeniami) podpisanego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej można pobrać na stronie konkursowej od  

dnia 24 listopada 2016 r.  

Zwycięzca konkursu zobowiązany jest dodatkowo do podpisania z Organizatorem umowy  

przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu elektronicznej kartki świątecznej  

Regionalnego Ośrodka Edukacji. W imieniu osoby niepełnoletniej umowę zobowiązany jest 

podpisać rodzic lub opiekun prawny. 

Niedopełnienie powyższych formalności przez zwycięzcę konkursu i uczestnika, któremu  

zostanie przyznana nagroda skutkuje utratą przez niego prawa do odbioru nagrody oraz  

upoważnia Organizatora to przekazania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.  
  
7. Uczestnictwo w konkursie warunkowane jest złożeniem oświadczeń o treści zamieszczonej  

w formularzu zgłoszeniowym.  
  
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych  

ponoszą uczestnicy konkursu.  
  
9. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie projekty, które nie  

spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.  

  

  

V. Prawa autorskie  
  
1. Uczestnik konkursu oświadcza że:  

a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do  

projektu zgłaszanego w konkursie,  

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane  

z naruszeniem ich praw autorskich.  
  
2. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej,  

uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony, oraz bez ograniczeń  

terytorialnych z przesłanego projektu na wszystkich polach eksploatacji do działań  

promujących konkurs.  
 

3. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na publikację projektu na stronach internetowych,  



portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań  

promujących konkurs.  
  
4. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do  

korzystania i rozporządzania zwycięskim projektem na wszystkich polach eksploatacji  

wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami  

majątkowymi.  

W związku przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu –  

zwycięzcy konkursu , poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie,  

nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa  

nabyły.  

  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  
  
1. Jury konkursowe powoływane jest przez organizatora i liczy 3 osoby.  
  
2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu,  

wyróżniających się oryginalnym pomysłem oraz posiadających walory artystyczne.  
  
3. Decyzje Jury są niepodważalne.  

  

4. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:  

1 miejsce:  

1. Dystrybucja zwycięskiego projektu elektronicznej kartki ( wraz z podpisem  

autora) do klientów, partnerów, współpracowników i słuchaczy Regionalnego Ośrodka 

Edukacji 

2. Książka „Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa odsłona”, autor - 

Airey David 

3. Zestaw gadżetów reklamowych Szkół Artystycznych ROE.  

4. Czekoladowa, świąteczna niespodzianka. 
 

2 miejsce:  

1. Książka  „ Samo sedno. Photoshop CC”, autor - Daniel Wieprzkowicz 

2. Zestaw gadżetów reklamowych Szkół Artystycznych ROE.  

3.  Czekoladowa, świąteczna niespodzianka 
 

Wyróżnienie:  

1. Zestaw gadżetów reklamowych Szkół Artystycznych ROE.  

2. Czekoladowa, świąteczna niespodzianka. 

  

VII. Ogłoszenie wyników konkursu i wydanie nagród  

  

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 13 grudnia  

2016 r.  
  
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na adres mailowy podany w  

formularzu zgłoszeniowym.  
  
3. Organizator powiadomi zwycięzców konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród.  

Nagrody nieodebrane do dnia 13 lutego 2017 r. przechodzą na własność Organizatora.  

  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Airey+David


  

VIII. Postanowienia końcowe  

  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej  

Organizatora.  

  

2. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania  

wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i  

organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.  

  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu.  

  

4. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 71 335 20 98 lub  

wysyłając zapytanie na adres mailowy: konkurs@roe.pl  

 


