REGULAMIN KONKURSU
NA MASKOTKĘ o nazwie „WIEŻUŚ”
MUZEUM WODOCIĄGÓW w Bydgoszczy
Organizator: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Cel: wyłonienie projektu maskotki o nazwie „Wieżuś” dla Muzeum Wodociągów w
Bydgoszczy
Przeznaczenie maskotki: do celów promocyjnych, reklamowych,
popularyzatorskich, handlowych, itp.
Warunki uczestnictwa:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich
zainteresowanych – dorosłych i dzieci. Do udziału w konkursie osoby
niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
(formularz do pobrania).
Przewiduje się przyznanie nagród dla najlepszych 3 prac. Nagrodą główną jest
aparat fotograficzny.
Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jeden projekt.
Każdy projekt powinien zawierać: wizualizację komputerową maskotki lub
rysunek wykonany dowolną techniką oraz jej opis z propozycją materiałów
i kolorystyki (do 2 stron maszynopisu).
Projekty nadesłane na konkurs powinny znajdować się w kopertach z
napisem:
„Konkurs na Maskotkę Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy”, opatrzonych
godłem autora.
Do opakowania należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem,
zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i zgoda na udział dziecka
znajdują
się na stronach Internetowych: www.mwik.bydgoszcz.pl
i www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl
Projekty należy przesłać na adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
ul. Toruńska 103,
85- 817 Bydgoszcz.
Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem 31 maja 2013

r.
Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia projektu przez adresata.
Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9.
Oceny projektów i przyznania nagród dokona powołana przez Organizatora
komisja. W skład komisji wchodzą przedstawiciele: Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. i Muzeum Wodociągów.
10.
Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona komisja po
rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.
11.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
12.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Laureaci konkursu (zdobywcy I, II i III miejsca) przenoszą nieodpłatnie na
organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożonymi pracami
konkursowymi w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego
wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i
prezentowania w Internecie.
14.
Wyłonione drogą niniejszego konkursu maskotki stają się własnością
organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz
odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
15.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk
i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach
reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
16.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na maskotkę zostanie ogłoszona na
stronie internetowej www.mwik.bydgoszcz.pl i www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl
do dnia 5 czerwca 2013 roku.
13.

