Regulamin konkursu na projekt szkolnej bluzy Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła
w Olsztynie
§1
Warunki konkursu
1. Uczestnicy
a. Projekty szkolnej bluzy może zgłaszać każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (dalej ZSEH).
b. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 projektów.
c. W głosowaniu nad projektem koszulki mogą wziąć udział wszyscy uczniowie.
2. Wybór projektu
a. Wymogi kwalifikacyjne projektów:
a.1. maksymalnie 3 jednolite kolory, skala kolorów CMYK oraz Pantone;
a.2. projekt przedstawiony na tle przezroczystym (docelowym tłem jest kolor materiału koszulki)
w formacie A3;
a. 3. plik w formacie PDF zapisany do krzywych oraz opisany według poniższego schematu:
a.3.1. imięinazwisko_CMYK;
a.3.2. imięinazwisko_PANTONE;
b. projekt nie powinien przedstawiać treści wulgarnych, pornograficznych, propagandowych ani być
plagiatem;
c. autor odpowiada za treści zamieszczone w projektach zgłoszonych do konkursu;
d. grafika projektu nie może być zaczerpnięta z darmowych banków grafik, wektorów;
e. autor posiada prawa autorskie do projektu.
3. Projekty bluz należy przesłać na adres e-mail: bialous.anna@zseh.olsztyn.eu do 24 września 2021
roku; w temacie należy wpisać SZKOLNA BLUZA.
4. Do projektu należy dołączyć następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. klasa,
c. adres e-mail.
5. Zwycięzca konkursu musi dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne
przeniesienie na organizatora całości autorskich praw majątkowych do projektu zgodnie
z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
6. Po upłynięciu terminu składania projektów organizator wraz z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie wybierze 5 najlepiej
wykonanych.

7. W dniach 5-7.10.2021 roku odbędzie się II tura głosowania; zostanie ono przeprowadzone za pomocą
ankiety, do której link organizator udostępni poprzez dziennik elektroniczny Librus.
8. O wygranej decyduje największa liczba głosów oddanych na dany projekt wybrany w II turze przez
uczniów ZSEH w Olsztynie.
9. Wyniki II tury głosowania zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia
głosowania.
§2
Nagroda
1. Nagrodą dla autora zwycięskiego projektu jest bluza szkolna.
2. Organizator skontaktuje się z autorem zwycięskiego projektu w terminie 21 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników.
§3
Warunki konkursu
1. Udział w głosowaniu w konkursie na projekt bluzy szkolnej jest równoznaczny z wyrażeniem przez
osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Uczestnicy konkursu i głosowania obowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair
play w grach i konkursach.
3. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje kapituła konkursu (Anna Białous, Tomasz Czuba, Piotr
Kupniewski, Małgorzata Pańczyk).
5. ZSEH w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie bez powiadomienia
uczestnika i bez podania przyczyny.
6. ZSEH w Olsztynie zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania konkursu,
unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów.
Organizator konkursu: Anna Białous

Załącznik nr 1 do
Regulamin konkursu projektu „Szkolnej Bluzy”
Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła
w Olsztynie
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko

___________________________________________________________________________
Adres

OŚWIADCZENIE WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
1. Oświadczam, że jestem autorem dzieła będącego projektem logo przeznaczonego do wykorzystania w celu
zamieszczenia go na bluzie ZSE-H w Olsztynie i dysponuję pełnią praw autorskich osobistych
i majątkowych do niniejszego dzieła.
2. Jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych
praw własności intelektualnej osób trzecich, a moje prawa autorskie w zakresie utrwalenia dzieła,
zwielokrotnienia dzieła poprzez jego nadruk na koszulkach (a także w postaci zapisu na cyfrowym nośniku
CD) i udostępnienia dzieła w postaci elektronicznej, udostępnienia w Internecie oraz wprowadzenia do
obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła nie są ograniczone.
3. Oświadczam, że dzieło nie było dotychczas publikowane w żadnym środku przekazu, ani nie było
wykorzystane jako logo podczas innych festiwali.
4. Zobowiązuję się również, że zwrócę ZSEH w Olsztynie wszelkie koszty i wynagrodzę wszelkie szkody
mogące wynikać z roszczeń osób trzecich, jeśliby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń 1, 2, 3 nie jest
prawdziwe.
5. Niniejszym udzielam Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Olsztynie nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie ani terytorium licencji wyłącznej na:
a. utrwalenie dzieła;
b. zwielokrotnienie dzieła dowolną techniką w tym drukiem, a także w postaci zapisu cyfrowego;
c. wprowadzenie do obrotu egzemplarzy dzieła;
d. wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnienie dzieła w sieci komputerowej, w tym
także sieci Internet.

1. Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: “Kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.
Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest wydruk projektu.

________________________________________
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

