Regulamin konkursu na projekt logo akcji ONKOPRZYJACIEL
organizowanej przez Dolnośląskie Centrum Onkologiczne

I. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs na projekt logo i graficzny znak identyfikacyjny dla projektu Onkoprzyjaciel
skierowany jest do studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu logo dla
Onkoprzyjaciela. Jest to nowa inicjatywa Dolnośląskiego Centrum Onkologii, która ma
wesprzeć pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej - pacjenci-wolontariusze po
przebytym leczeniu onkologicznym wspierają nowych chorych z takim samym
rozpoznaniem, których czeka leczenie lub są w jego wstępnej fazie. Projekt opiera się na idei
wzajemnej pomocy ludzi, którzy mają podobne przejścia. Nie jest to pomoc profesjonalistów
(lekarzy, psychologów), ale pacjentów, którzy mogą podzielić się z innymi swoimi
doświadczeniami. Onkoprzyjaciel jest projektem unikatowym w skali kraju – żaden szpital
onkologiczny nie prowadzi podobnej akcji non-profit dla pacjentów. Organizatorzy liczą na
autorskie koncepcje, swą formą odpowiadające idei wspomnianej akcji.
1.2 Organizatorami Konkursu są Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu.
II. Uczestnicy konkursu
2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.2. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają
aktualny status studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Przez posiadanie aktualnego statusu studenta/studentki rozumie się posiadanie aktualnej
i podbitej legitymacji studenckiej.
III. Czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.10.2017 roku o godzinie 00:01 i kończy w dniu
25.11.2017 roku o godzinie 23:59. Prace Konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą
brały udziału w Konkursie.
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku w wyniku podjęcia
uchwały przez Jury Konkursu o wyłonieniu jego zwycięzcy i przyznaniu nagrody oraz
wyróżnień.
IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie
4.1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie projektu logo/graficznego znaku
identyfikacyjnego dla akcji Onkoprzyjaciel zawierające jej nazwę. Podstawą przyjęcia
zgłoszenia udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej w postaci
cyfrowej oraz przesłanie pliku graficznego zawierającego zgłaszany projekt logo opracowany
w następujących programach graficznych:
- Adobe Ilustrator (*ai lub eps) do wersji CS5.
- Adobe Photoshop (*tiff) bez warstw.
- Corel Draw (*cdr) (ze względu na niespójność Corela na PC/Mac, prosimy o zapisanie
pracy w formacie *eps z czcionkami zamienionymi na krzywe)

Pliki z gotowym projektem utworzonym w jednym z powyższych programów graficznych
należy zapisać do formatu PDF, z czcionkami zamienionymi na krzywe. Projekt powinien być
zapisany w jakości minimum 300 dpi. Pracę w postaci bitmap, należy zapisać w postaci
plików *tiff, z rozdzielczością umożliwiającą ich reprodukcję (dłuższy bok logo – 25 cm).
4.2.Do Konkursu każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 prace.
4.3.Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace dotychczas niepublikowane
w jakimkolwiek miejscu oraz formie, w szczególności niepublikowane w telewizji, prasie,
Internecie, galerii. Ponadto, do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie
zostały dotychczas zgłoszone w innym konkursie oraz prezentowane w pokazie lub
wernisażu.
4.4.Pliki z gotową grafiką należy opisać według poniższego schematu: IMIĘ_NAZWISKO
_nr kolejny zgłaszanej pracy.
4.5. Uczestnik może dostarczyć wyłącznie prace, do których przysługują mu, na zasadzie
wyłączności,
wszelkie
prawa
autorskie,
bez
jakichkolwiek
ograniczeń.
4.6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie projektów do dnia 25
listopada 2017 roku do godz. 23.59 na adres mailowy prordyd@asp.wroc.pl wraz ze
wszystkimi elementami wyszczególnionymi w specyfikacji określonej w rozdz. IV pkt 1.
4.7. W tytule maila należy wpisać hasło ,,Konkurs Onkoprzyjaciel" oraz podać
wyłącznie imię i nazwisko nadsyłającego. Pliki należy przesłać spakowane i odpowiednio
opisane jak podano w pkt 4.4.
4.8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie swych danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi
zmianami). Informacje takie jak: adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail, służą jedynie
do celów związanych z organizacją konkursu i pozostają do wyłącznej wiadomości
Organizatora. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
oraz żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Organizator zobowiązany jest do ochrony
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami prawa.
4.9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika, zgody na to, że –
w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - z dniem otrzymania nagrody lub
wyróżnienia – przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie nieograniczone
terytorialnie, ilościowo i czasowo prawa obejmujące prawo do wykorzystywania
i rozporządzania projektem logo na następujących polach eksploatacji:
a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez
niego wskazanych,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności:
graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi,
wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach,
spotkaniach i konferencjach realizowanych przez Organizatora i podmioty
działające na rzecz Organizatora,

e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami
odtworzeń, nadań i remisji,
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo,
g) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania logo w Internecie,
rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych,
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
h) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia logo,
i) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą,
j) zarejestrowania jako znaku towarowego.
w celach związanych z promocją i reklamą oraz działalnością statutową Organizatora w tym
przedsięwzięć podejmowanych przez Organizatora związku z eksploatacją wyróżnionego
projektu.
4.10. Autor zwycięskiego projektu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
na stronach i wszelkich materiałach związanych z dalszą eksploatacją logo podczas akcji
Onkoprzyjaciel.

V. Nagrody w Konkursie
5.1.Jury Konkursu wyznaczone przez organizatorów wyłoni laureata nagrody głównej oraz
3 wyróżnienia honorowe. Laureat nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości
1000 zł.
5.2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest „Razem wygramy”. Fundacja Wspierania
Onkologii Dolnośląskiej z siedzibą we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.
5.2. Wszystkim uczestnikom laureatom nagroda oraz wyróżnienia zostaną wręczone podczas
konferencji prasowej lub spotkania dla „Onkoprzyjaciół” zorganizowanych przez
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w grudniu 2017 roku.
5.3. O konkretnych terminach realizacji nagród wymienionych w punkcie 5.1., nagrodzony
uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora indywidualnie.
VI. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
6.1. Prawidłowość przebiegu Konkursu nadzorują Organizatorzy.
6.2. Skład Jury powołują Organizatorzy.
6.3. Nazwiska członków Jury podane zostaną do publicznej wiadomości do 25.11.2017roku.
6.4. Spośród nadesłanych prac, zgłoszonych za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej www.asp.wroc.pl, a które to prace zostaną ocenione przez jury konkursu
6.5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się nie później niż dnia 30.11.2017 roku na
stronie internetowej www.asp.wroc.pl, a autor zwycięskiego projektu oraz autorzy prac
wyróżnionych zostaną niezwłocznie telefonicznie powiadomieni o wygranej.
6.6. Z obrad Jury zostaną sporządzone protokoły, w których m.in. wymieniony zostanie
zwycięzca konkursu oraz wyróżnieni uczestnicy wraz ze wskazaniem przyznanych im nagród.

Protokoły będą dostępne do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora.
6.7. Werdykt Jury oraz kryteria jego wydania, są nieodwołalne i niepodważalne.
6.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6.9. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników
konkursu dostarczyć Organizatorowi plik produkcyjny pracy konkursowej zgodny
z wymaganiami i specyfikacją techniczną podaną w rozdz. IV pkt 4.1 Plik ten należy przesłać
na adres prordyd@asp.wroc.pl.
6.10 W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia pliku Organizator ma prawo:
odstąpić od przekazania nagrody zwycięzcy, scedować nagrodę zwycięzcy na kolejnego
z rzędu laureata.

VII. Przeniesienie praw autorskich
7.1.Prawa autorskie do zwycięskich prac, przechodzą w całości i na zasadzie wyłączności na
Organizatora Konkursu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest bezpłatne i dotyczy
wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ust. 4.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich,
zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie oraz zezwalanie
osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych względem projektu statuetki
w dowolnym zakresie.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych przesłanych
do Organizatora konkursu.
8.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, o ile będzie to wymagane przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych, będą przetwarzane zgodnie z nimi i zostaną użyte tylko na
potrzeby Konkursu.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego osób
trzecich. Uczestnicy, którzy przedstawili prace konkursowe, zapewniają, iż są autorami
przesłanych prac i tworząc je nie naruszyli praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
8.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
8.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, www.asp.wroc.pl jak też
w siedzibie Organizatora.

