I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Alpinizmu z siedzibą przy ul. Noakowskiego
10/12, 00-666 Warszawa ul, zwana dalej Organizatorem.
1.2 Konkurs rozpoczyna się 30 grudnia 2011r. i trwa do 15 stycznia 2012r. włącznie.
II. ZADANIE KONKURSOWE
2.1 Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 stycznia 2012r. wysłać projekt graficzny
logotypu dla Funduszu Berbeki w określonych w punkcie 3.1 formatach. Projekt należy
wysłać na adres fundusz.berbeki@pza.org.pl
2.2 Wraz z nadesłanym projektem należy podać dane osobowe autora: imię, nazwisko,
adres e-mail, telefon kontaktowy.
III. WYMOGI TECHNICZNE
3.1 Projekt graficzny musi być zapisany w jednym z podanych formatów (.jpg, .gif, .png )
oraz przesłany na adres wskazany w pkt. II. 2.1. Regulaminu.
3.2 Organizator w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia konkursu może poprosić
autora zwycięskiego projektu o przesłanie projektu w formacie wektorowym (.eps).
3.3 Autor zwycięskiego projektu ma dwa dni robocze na wysłanie projektu w formacie
zgodnym z życzeniem Organizatora.
3.4 W przypadku nie wysłania pracy w określonym terminie, autor zwycięskiego projektu traci
nagrodę, która przechodzi na drugą z kolei najwyżej ocenioną pracę.
IV. OCENA PRAC I NAGRODY
4.1 Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury do dnia 18.01.2012r. wybierze najciekawszy projekt,
a zwycięzcę poinformuje e-mailowo lub telefonicznie.
4.2 Zwycięski projekt zostanie logotypem Funduszu Berbeki. Jego autor otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 500 PLN brutto.
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żaden z nadesłanych
projektów nie spełni oczekiwań Organizatora.
4.4 Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej WWW.pza.org.pl
VI. ODBIÓR NAGRODY
6.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu konkursu. Nagroda pieniężna zostanie
wypłacona na podany przez Zwycięzcę numer konta bankowego w ciągu 7 dni roboczych od
dnia wyłonienia zwycięzcy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
Organizatora WWW.pza.org.pl

8.2 Uczestnik konkursu zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych, jakich
mogą domagać się inne podmioty w związku z wykorzystaniem przez uczestnika konkursu
nieautorskiego projektu.
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.4 Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
8.5 Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą
przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w
Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania
laureatowi nagrody konkursowej.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
8.6 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że jest autorem
przesłanego projektu oraz wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie.
8.7 Zwycięzca konkursu wyrażaja zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw
majątkowych do swoich prac w zakresie ich wykorzystania i rozpowszechniania na wszelkich
nośnikach PZA.
Organizator ma prawo opracować utwory stworzone przez Zwycięzcę w szczególności
może tłumaczyć, przerabiać, adaptować te utwory. Zwycięzca udziela Organizatorowi
bezterminowo i z prawem do wyłączności zezwolenia w zakresie rozporządzania i
korzystania z opracowania utworów na zasadzie praw zależnych.
8.8 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w
niniejszym regulaminie.
8.9. Przeniesienia praw o których mowa w pkt VIII. 8.7 nastąpi w momencie podpisania
umowy o przeniesieniu praw autorskich.
8.10 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego
trwania bez podawania konkretnej przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu publikacji na
stronie WWW.pza.org.pl
.

