
 

 

Regulamin konkursu 
na projekt maskotki promującej „Specjały z Fasoli Piękny Jaś” 

 
 

Konkurs jest organizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Serce Pogórza”, w ramach projektu „Specjały  
z Serca Pogórza”, finansowanego z funduszy Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy  
z programu „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa 
w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system 
marketingu produktów z Małopolski”. 
 

I. Przedmiot i cele konkursu 
1. Celem i zadaniem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu maskotki dla celów 

promocyjnych projektu „Specjały z Serca Pogórza”. 
2. Maskotka powinna nawiązywać do specyfiki działalności Spółdzielni Socjalnej „Serce 

Pogórza”, krajobrazu i tradycji Pogórza Karpackiego oraz do Fasoli Piękny Jaś.  
3. Autor projektu może zasugerować nazwę maskotki, jednak nie jest ona przedmiotem 

Konkursu i Organizator nie jest nią związany. 
4. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być 

wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Prace 
konkursowe nie mogą być przedmiotem innego konkursu.  

5. Prace mogą być wykonywane pod kierownictwem opiekuna. 
 

II. Warunki uczestnictwa  
1. W konkursie może wziąć udział osoba indywidualna lub grupa osób (np. klasa, Koło Gospodyń 

Wiejskich, Koło Zainteresowań). 
2. Projekt może być wykonany techniką dowolną, z zastrzeżeniem, że z opisu i projektu maskotki 

muszą wynikać: materiał z którego ma być wykonana (np. materiał, drewno, itp.), technika  
(np. szycie, wykonanie z gliny, itp.) oraz  rozmiary maskotki.  

3. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do przesłania projektu maskotki 
wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) do dnia 03.10.2016 r. (liczy się data 
dostarczenia projektu na adres) do siedziby Organizatora osobiście lub pocztą na adres: 
Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”, Dzierżaniny 72, 32-840 Zakliczyn. 

4. Uczestnicy przygotowują projekt i przesyłają prace do Organizatora na własny koszt. 
 

III. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników 
1. Prace zostaną ocenione przez pięcioosobową Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora. 
2. Kryteria oceny: 

1. Wartość artystyczna zgłoszonych prac (0-3 pkt); 
2. Związek projektu z przedmiotem działalności Organizatora, krajobrazem i tradycją 

Pogórza Karpackiego oraz Fasolą Piękny Jaś (0-3 pkt); 
3. Pomysłowość, niepowtarzalność i oryginalność (0-3 pkt); 
4. Ocena własna członka Komisji (0-3 pkt); 

3. Prace konkursowe uzyskają maksymalnie 60 punktów od wszystkich członków.  
4. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł netto. Rodzaj 

nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcą. W przypadku wyboru projektu zgłoszonego przez 
zespół osób, wartość nagrody nie ulega zwielokrotnieniu. 



 

 

5. Organizator przyzna również dwa upominki dla prac, które zajmą drugie i trzecie miejsce. 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12.10.2016 r.  
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora, a uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o jego rozstrzygnięciu 
drogą mailową na adresy wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

 

IV. Informacje dodatkowe 
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu.  
2. Z chwilą wręczenia nagrody głównej, wyłoniony drogą Konkursu projekt maskotki staje  

się własnością Organizatora, który może go w dowolny sposób wykorzystać. 
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w Ustawie  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.).  

4. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wymogów Regulaminu.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji wszystkich 

zgłoszonych do Konkursu prac w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane 
w tym celu prace mogą być opatrzone informacją o autorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

NA PROJEKT MASKOTKI PROMUJĄCEJ „SPECJAŁY Z FASOLI PIĘKNY JAŚ” 
 

 
1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu / Nazwa Grupy …………………………………………………….. 
2. Skład Grupy (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Adres…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Numer telefonu komórkowego ……………………………………………………………………………… 
5. Adres e-mail…………………………………………………………………............................................... 
6. Nazwa maskotki……………………………………………………………………………………………….. 
7. Wymiary maskotki ……………………………………………………………………………………………. 
8. Materiał z którego powinna być wykonana maskotka …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Technika wykonania ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenia:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu;  
2. Projekt maskotki zgłoszony do Konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz 

że posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich nadesłanych 

przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach 

promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.);  

5. Zgłoszony projekt maskotki nie był zgłaszany na inny konkurs.  
 
 
 
……………………………….  ………………………………………………………………………… 

Data     Podpis uczestnika konkursu  
 
 

………………………………………………………………………… 
    W przypadku uczestników niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego 


