Załącznik do Zarządzenia
Nr 905/211/14
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 13 stycznia 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY
WITACZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
I.

Organizator konkursu
Miasto Mińsk Mazowiecki

Jednostka realizująca

II.

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki – Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

III.

Cel konkursu

Celem konkursu jest stworzenie jednolitego projektu witacza miasta Mińsk
Mazowiecki, stanowiącego konstrukcję reklamową (tablice lub inne formy
przestrzenne) umieszczaną przy drogach wjazdowych i wyjazdowych na granicy
miasta Mińsk Mazowiecki wskazanych przez Organizatora konkursu.

IV.

Organizacja konkursu

1. Organizator powołuje 5-osobową Komisję Konkursową, dysponuje środkami
finansowymi na nagrodę i promocję konkursu.
W skład Komisji wejdzie: dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta, członek
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawiciel organizacji
pozarządowej działającej na terenie Miasta, pracownik Miejskiego Domu Kultury.
2. Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie podany do wiadomości publicznej
do dnia 7 lutego 2014 roku (piątek).

V.

Nagroda
W konkursie „Projekt graficzny witacza miasta Mińsk Mazowiecki” przewidziana
jest nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł brutto.

VI.

Informacje ogólne i założenia projektowe

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu witacza miasta Mińsk Mazowiecki,
zwanego dalej Projektem.
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2. Projekt powinien nawiązywać do tradycji i dziedzictwa kulturowego Mińska
Mazowieckiego.
3. Projekt powinien zawierać miejsce na logo firmy sponsorującej witacze.
4. Projekt powinien zawierać adres strony internetowej miasta Mińsk Mazowiecki.
5. Projekt powinien zawierać logo lub herb, nazwę miasta Mińsk Mazowiecki oraz
nawiązywać do jego barw (niebieski, żółty).
6. Projekt może zawierać elementy związane z patronem miasta, elementy związane
z obecnością jednostek wojskowych w mieście.
7. Projekt może zawierać hasło, które będzie zachęcało do odwiedzania Mińska
Mazowieckiego.
8. Projekt należy zgłosić do konkursu w następującej formie:
a) w wersji papierowej wraz z opisem i uzasadnieniem kształtu i treści projektu, a także
proponowanymi materiałami, z których powinny być wykonane witacze dla jak
najpełniejszego odwzorowania projektu,
b) w wersji elektronicznej w formatach plików cdr, jpg, na nośniku typu CD
w rozdzielczości 300 dpi.
Przewidywana wysokość witacza to minimum 4 metry przy szerokości 115 cm.
9. Niedopełnienie któregokolwiek z zapisów zawartych w rozdziale VI ustęp 8
regulaminu stanowić będzie podstawę do odrzucenia zgłoszonego projektu.
10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty wcześniej publikowane, istniejące
znaki graficzne oraz zastrzeżone znaki towarowe, itp. z wyłączeniem logo i herbu
Mińska Mazowieckiego.

VII. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
2. Każdy uczestnik może złożyć nie więcej niż trzy projekty.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje jednocześnie jego regulamin, a także:
a) wyraża zgodę na bezpłatne eksponowanie Projektów na wystawie pokonkursowej
i stronie internetowej miasta Mińsk Mazowiecki,
b) oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Projektów, zaś
wykorzystanie Projektów stosownie do postanowień niniejszego regulaminu nie naruszy
praw osób trzecich i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
4. Laureat konkursu przenosi na rzecz organizatora autorskie prawa majątkowe na
wszystkich polach eksploatacji dotyczące swojego projektu, który został nagrodzony.
5. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zmian w projekcie Laureata konkursu.
6. Rażące nieprzestrzeganie warunków konkursu wynikających z niniejszego regulaminu
eliminuje nadesłane projekty z dalszej procedury kwalifikacyjnej.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
celów związanych z organizacją konkursu.
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8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej,
osoby spokrewnione z jej członkami oraz z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie
Miasta Mińsk Mazowiecki w linii prostej i bocznej.

VIII. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 13 stycznia 2014 roku (poniedziałek) ogłoszeniem na
stronach internetowych Organizatora.
2. Termin przyjmowania Kart Zgłoszeniowych i Projektów upływa 21 lutego 2014 roku
(piątek) o godz. 15.00.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 17 marca 2014 roku
(poniedziałek) poprzez opublikowanie na stronie urzędowej Miasta Mińsk
Mazowiecki.

IX.

Zgłoszenia do konkursu i złożenie projektu

1. Karta zgłoszeniowa do konkursu oraz niniejszy regulamin dostępne będą w Urzędzie
Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 203 oraz na stronie
www.minsk-maz.pl
2. Karty zgłoszeniowe oraz Projekty (zgłoszone zgodnie z rozdz. VI ust.8) należy złożyć
w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – Projekt graficzny witacza miasta Mińsk
Mazowiecki” w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3
Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.
Dla prac nadesłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
3. Złożone projekty nie podlegają zwrotowi i stanowią integralną część dokumentacji
związanej z przedmiotem konkursu.

X.
1.
2.
3.
4.

Postanowienia ogólne
Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny projektów oraz z obrad nad
wyborem Laureata konkursu.
Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich
odwołania.
Nagroda zostanie przekazana Laureatowi konkursu protokołem zdawczo-odbiorczym
w siedzibie Urzędu Miasta w terminie do 31 marca 2014 roku.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wybrania laureata w przypadku, gdy
Komisja Konkursowa uzna, że żaden ze zgłoszonych projektów nie spełnia założeń
konkursu.
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