REGULAMIN KONKURSU
„MASKOTKA EUROPEAN
UNIVERSITIES GAMES LODZ 2022”
§ 1.
Postanowienia wstępne
1.1

1.2
1.3
1.4

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody
w konkursie „Maskotka European Universities Games Lodz 2022” (dalej
jako „Konkurs”).
Celem Konkursu jest wybranie maskotki European Universities Games Lodz 2022.
Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.eug2022.p.lodz.pl
oraz w pomieszczeniach biurowych Organizatora zajmowanych w Łodzi
przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź.
§ 2.
Organizator Konkursu

2.1

2.2

Organizatorem Konkursu pod nazwą "Maskotka European Universities Games Lodz
2022” (dalej „Konkurs”) jest Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116
(dalej „Organizator”).
Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie jest mowa o „adresie” lub „biurze”
Organizatora należy pod tym pojęciem rozumieć pomieszczenia zajmowane
przez Organizatorów EUG Lodz 2022 przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź.
§ 3.
Miejsce i Czas trwania Konkursu

3.1
3.2

Konkurs jest ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 grudnia 2020 r. i trwa do dnia 31 stycznia 2021r.
włącznie. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch (II) etapach.

§ 4.
Uczestnicy Konkursu
4.1

4.2

4.3

Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
przysługuje wszystkim osobom zamieszkałym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
z wyłączeniem pracowników Organizatora.
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz zespoły projektowe. Osoby
niepełnoletnie oraz zespoły składające się z osób niepełnoletnich powinny posiadać
zgodę pełnoletniego opiekuna prawnego.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 5.
Zadanie Konkursowe

5.1

5.2

5.3
5.4

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu przedstawiającego autorski
wizerunek maskotki European Universities Games Lodz 2022 (dalej jako „Praca
konkursowa”).
Praca konkursowa powinna zostać stworzona w dowolnym programie graficznym
(zapisana jako jpg, jpeg, tiff, png, pdf) lub w technice plastycznej: rysunek, malarstwo,
szkic, grafika. Prace wykonane w technice plastycznej powinny zostać zeskanowane.
Przesyłane projekty powinny być w formacie maksimum A3 (420x297mm)
i maksymalnej wielkości 5 MB.
Projekt musi uwzględniać, możliwość realizacji w formie „chodzącej maskotki”
oraz gadżetu maskotki.
Praca konkursowa nie może naruszać cudzych praw autorskich oraz dóbr osobistych
jakichkolwiek osób trzecich. Praca konkursowa nie może zawierać jakichkolwiek treści
propagujących zachowania niezgodne z prawem czy naruszających dobre obyczaje.
§ 6.
Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa

6.1

6.2

6.3
6.4

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
www.eug2022.p.lodz.pl;
b) przesłanie pracy konkursowej przy pomocy formularza umieszczonego na stronie
www.eug2022.p.lodz.pl;
c) wyrażenie zgody na udział w konkursie na warunkach określonych
w Regulaminie poprzez zatwierdzenie go na stronie internetowej.
Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa w dniu 15 stycznia 2021 r.
o godz. 23:59. O doręczeniu Prac konkursowych w terminie decyduje data i godzina
wpływu do Organizatora. Prace konkursowe doręczone Organizatorowi po terminie
nie zostaną dopuszczone do Konkursu i nie będą brały udziału w Konkursie.
Jedna osoba lub zespół projektowy może zgłosić maksymalnie trzy projekty.
Uczestnik konkursu, zespół projektowy lub opiekun prawny w przypadku zgłoszeń osób
niepełnoletnich oświadcza, że:
a) praca ta nie narusza praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich oraz nie została
zgłoszona tj. nie brała lub nie bierze udziału w innym konkursie;

b)

6.5

6.6

6.7

wyraża zgodę na publikację Pracy konkursowej w Internecie, na publikację Pracy
konkursowej w ramach ewentualnej wystawy oraz publikacji medialnych
towarzyszących promocji European Universities Games Lodz 2022;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, również innych członków
zespołu projektowego dla celów związanych z organizacją Konkursu,
na publikację wizerunków członków Zespołów konkursowych z ceremonii
wręczenia nagród lub innych okoliczności i wydarzeń związanych z Konkursem;
d) posiada pełnię praw autorskich do przygotowanej Pracy konkursowe;
e) wyraża zgodę na zmiany przez organizatora w wybranym projekcie.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków opisanych
w niniejszym ustępie. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora
z powodu niespełnienia ww. warunków, zwolni Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie lub pokryje wszelkie powstałe z tego powodu koszty.
Prace konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom
i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora,
z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją w całości
postanowień niniejszego Regulaminu łącznie ze zobowiązaniem do przeniesienia
autorskich praw majątkowych do Projektu wyłonionego jako najlepszy w konkursie,
który otrzymał najwyższą liczbę punktów oraz pierwsze miejsce – na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Uczestnik będący Laureatem konkursu w rozumieniu § 9 ust. 6 regulaminu
zobowiązany jest do zawarcia umowy w dniu odbioru nagrody. Odmowa podpisania
umowy oznacza rezygnację z nagrody.
§ 7.
Przebieg Konkursu

7.1

7.2

7.3
7.4

W toku przyjmowania Prac konkursowych organizator zastrzega sobie możliwość
upublicznienia w galerii elektronicznej dotychczas nadesłanych prac na stronie
internetowej www.eug2022.p.lodz.pl oraz w mediach społecznościowych. Wyboru Prac
konkursowych, które podlegać będą publikacji, dokona Organizator. Organizator
nie ma obowiązku zamieszczenia w elektronicznej galerii wszystkich nadesłanych prac.
Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizatorzy wybiorą od dwóch do pięciu
projektów, które przejdą do II etapu konkursu i wezmą udział w głosowaniu
internautów.
Informacje na temat Prac konkursowych, które zostaną zakwalifikowane do głosowania
internautów zostanie opublikowana na stronie www.eug2022.p.lodz.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zorganizować publiczne wystawy stworzone
z nadesłanych Prac konkursowych. Organizator ma prawo do publikacji w ramach
opisanej wystawy dowolnie wybrane przez siebie Prace konkursowe.
§ 8.
Komisja Konkursowa. Kryteria oceny Prac

8.1

Oceny Prac konkursowych nadesłanych w trakcie I etapu dokona Komisja Konkursowa
w skład które wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).

8.2

Kryteria, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych
Prac konkursowych stanowić będą: Promocja European Universities Games Lodz
2022, promocja Łodzi jako miasta gospodarza, sportowej oraz zgodność i promocja
haseł przewodnich wydarzenia: „Sports for all”, „Sustainability”, „Student City”,
„Innovation&Creativity” Przy projekcie zalecamy uwzględnić elementy kolorystyczne
spójne z logo EUG 2022 Łódź.
§ 9.
Rozstrzygnięcie Konkursu

9.1

9.1.1

9.1.2

Rozstrzygnięcie Konkursu dokonane zostanie w dwóch (II) Etapach.
I Etap
W ramach I Etapu Konkursu spośród wszystkich prac nadesłanych przez Zespoły
konkursowe w stosunku do których spełnione zostały określone w niniejszym
Regulaminie warunki, Komisja Konkursowa wybierze od dwóch do pięciu według nich
najlepszych projektów.
Obrady Komisji poświęcone wyborze Prac konkursowych w ramach I Etapu Konkursu
odbędą się w dniach pomiędzy 16 a 24 stycznia 2021 r. Wyniki podane zostaną
na stronie internetowej Organizatora www.eug2022.p.lodz.pl dnia 25 stycznia 2021 r.

II Etap
9.2.1 W ramach II Etapu Konkursu (finał) internauci za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora www.eug2022.p.lodz.pl, spośród Prac konkursowych wyłonionych przez
Komisję Konkursową w ramach I Etapu wybiorą ostatecznie najlepszą ich zdaniem
Prace konkursową.
9.2.2 Głosowanie internautów przeprowadzone zostanie w okresie od dnia 25 stycznia
2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. do godz. 23:59.
9.2.3 Ogłoszenie wyników II Etapu Konkursu dokonane zostanie na stronie internetowej
Organizatora www.eug2022.p.lodz.pl, w dniu 1 lutego 2021 r.
9.2.4 Autor najlepszej pracy wybranej w ramach II Etapu Konkursu zostanie jednocześnie
Laureatem Konkursu.
9.2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w projekcie we współpracy
z autorem projektu.
9.2.6 Zwycięska Praca Konkursowa poddana zostanie przez Organizatora dalszym pracom
graficznym na potrzeby stworzenia finalnego projektu Maskotki European Universities
Games Lodz 2022.
§ 10.
Nagrody
10.1

Organizator przewidział następujące nagrody dla Zwycięzcy Konkursu:
a) laureat otrzyma nagrodę główną w wysokości 2000 zł brutto;
b) wszyscy finaliści otrzymają bilety wstępu na ceremonię otwarcia i zamknięcia
European Universities Games Lodz 2022.

§ 11.
Odbiór Nagród
11.1 Nagrody opisane w § 10 ust. 1 powyżej, zostaną przekazane Zwycięzcom w trakcie
uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się w terminie podanym do publicznej
wiadomości przez Organizatora na stronie internetowej www.eug2022.p.lodz.pl.
Organizator zastrzega, iż nie będzie indywidualnie informował o wynikach Konkursu.
11.2 Warunkiem odbioru nagrody jest obecność Uczestnika w miejscu i czasie wskazanym
w ust. 1 powyżej.
11.3 Organizator nie zwraca kosztów podróży i kosztów pobytu Uczestnika konkursowego
na uroczystość wręczenia nagród.
§ 12.
Reklamacje
12.1 Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych
(proceduralnych) dotyczących Konkursu nie później niż do dnia 15 lutego 2021 roku.
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
12.2 Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do biura Organizatora
znajdującego się pod adresem: al. Politechniki 10 w Łodzi, Dział Sportu z dopiskiem
„Maskotka European Universities Games Lodz 2022”, bądź też listem poleconym.
W każdym przypadku decyduje data odbioru reklamacji przez Organizatora.
12.3 Reklamacje zgłoszone ustnie, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpoznawane.
12.4 Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji
oraz żądanie jakiego domaga się reklamujący.
12.5 Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania
i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.
12.6 Upływ terminu na wniesienie reklamacji nie wyłącza dochodzenia roszczeń
na zasadach ogólnych.
§ 13
Dane osobowe
13.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
13.2 Dane osobowe gromadzone w ramach Konkursu mogą być zbierane i przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu, w szczególności
w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu
oraz rozpatrywania reklamacji.
13.3 Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu
oraz wydania nagród.
13.4 Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

§ 14.
Postanowienia końcowe
14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.2 Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa
w Konkursie.
14.3 Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania formalnie organizacji Konkursu
innemu podmiotowi prawnemu powołanemu dla przeprowadzenia „European
Universities Games Lodz 2022” bez szkody dla Uczestników Konkursu.
14.4 Organizator zastrzega sobie możliwość podzlecenia realizacji nagród określonych
niniejszym Regulaminem specjalistycznej agencji wykonawczej.
14.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
14.6 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału
w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku
do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
14.7 Niniejszy Konkurs nie zależy od czynnika losowego, w szczególności
nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania)
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
§ 15
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2020 r.

Organizator Konkursu

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
3.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

