REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na medal 100-lecia
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
organizowanego przez Mazowiecki ZPN
ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa

Cele Konkursu:
-

Przedstawienie symbolu obrazującego jubileusz działalności związku piłkarskiego.

Zobrazowanie historii i dziedzictwa sportowego województwa mazowieckiego,
budowanie tożsamości lokalnej i społecznej aktywności mieszkańców Mazowsza.

Regulamin Konkursu:
Organizator:
Organizatorem konkursu plastycznego jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2021 rok, a kończy 31 stycznia 2022 rok

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia oraz
podmiot prawny.
2. Zamierzający uczestniczyć w Konkursie potwierdzają to wysyłając zgłoszenie
na adres Organizatora do 20 grudnia 2021 rok
3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu grafiki komputerowej
w formacie JPG.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
w Internecie.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do
przedstawionych warunków
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym ww. wskazanym
terminie do Organizatora Konkursu,
na adres:
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając plik na adres:
mazowiecki@zpn.pl

w tytule "Konkurs"
Nadesłane Prace do Konkursu są zgłaszane przez autora zapakowane z opisem:
a) imię, nazwisko i wiek autora,
b) tytuł pracy,
c) adres korespondencji oraz telefon kontaktowy,
2. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
Zasady przyznawania nagród
Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
DO 31 STYCZNIA 2022 ROK wyłoni zwycięski projekt.
Komisja przyzna ponadto dwa wyróżnienia
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
Zwycięzca zostanie powiadomiony osobiście przez biuro związkowe i zaproszony do siedziby
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w celu odebrania nagrody.
Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest przekazanie przez podmiot, który zostanie
wyłoniony jako zwycięzca pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na
Organizatora Konkursu.
Termin uroczystego wręczenia nagrody głównej oraz wyróżnień nastąpi w ciągu 14 dni od
ogłoszenia wyników na stronie internetowej Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
NAGRODA
Nagrodą główną jest kwota pieniężna w wysokości 2000,- zł (dwa tysiące złotych brutto)
WYRÓŻNIENIE
Wyróżnienia, to kwoty pieniężne w wysokości 1200,- zł (jeden tysiąc dwieście złotych
brutto) oraz 800,- zł (osiemset złotych brutto)

Postanowienia organizacyjne
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w Regulaminie
informując o zmianach na stronie internetowej: http://www.mzpn.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyny.
3. O kwestiach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje
Organizator.

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej
02-707 Warszawa ul Puławska 111 A lok. 50
oraz na stronie internetowej: http://www.mzpn.pl
Informacje o Konkursie można uzyskać także pod nr telefonu 607 522 539, 604 227 285

