REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie koncepcji „witaczy” dla Gminy Dorohusk
Postanowienia ogólne
1. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują
jego postanowienia.
3. Jedna osoba może zgłosić jedną pracą konkursową.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku z siedzibą przy
ul. Parkowej 5 w Dorohusku zwany dalej Organizatorem.
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest opracowanie pomysłu na „witacz” posiadający formę przestrzenną o
charakterze informacyjnym i promocyjnym, który zostanie ustawiony przy drogach
wjazdowych i pełnić będzie rolę wizytówki Gminy Dorohusk.
Warunki udziału w konkursie
1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Dorohusk, Gminnego Ośrodka
Kultury i Turystyki w Dorohusku, ani członkowie najbliższych rodzin tych pracowników (przez
najbliższych członków rodziny rozumie się dzieci, dzieci przysposobione, rodzeństwo oraz
małżonków).
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kompletnej pracy konkursowej wraz z
wypełnionym i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu oraz wypełniona i podpisaną Zgodą na przetwarzanie danych osobowych wraz z
obowiązkiem informacyjnym stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Nadesłane koncepcje witaczy muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność Uczestnika, które wcześniej nie były nagradzane, ani realizowane.
4. Uczestnik poprzez przesłanie podpisanego Formularza zgłoszeniowego oświadcza, że jego
projekt jest jego własnością, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich, a także że
przysługują mu prawa autorskie do koncepcji w pełnym zakresie.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej prezentacji i publikacji w materiałach promocyjnych.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w
materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. W zakresie praw
autorskich zostanie podpisana umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej nagrodzonej w niniejszym konkursie.

Wymagania techniczne koncepcji
1. Na witaczu należy zastosować obowiązujący herb Gminy Dorohusk (załącznik nr 3 do
Regulaminu) w skali wystarczającej na jego identyfikację oraz napis „Gmina Dorohusk” i adres
strony internetowej „www.dorohusk.com.pl”.
2. Kolorystyka i forma witacza powinna w zasadniczy sposób odróżniać się od znaków drogowych.
3. Przygotowana koncepcja powinna uwzględniać odmienny wygląd „witacza” zarówno dla
wjeżdżających jak i wyjeżdżających z terenu gminy.
Forma opracowania i przekazania koncepcji konkursowej
1. Koncepcja pomysłu na „witacz” powinna zawierać:
• część graficzną – projekt/wizualizację zapisaną w pliku w formacie PDF lub JPG
(maksymalnie 5 zdjęć/plików) na nośniku CD/DVD,
• część opisową – krótki opis przyjętej koncepcji (maksymalnie 1 strona formatu A4) wraz z
planowanymi wymiarami rzeczywistymi projektu oraz opcjonalnie opis przyjętych
rozwiązań materiałowych/technologicznych.
Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Pracę konkursową należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w
Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk lub złożyć osobiście pod wskazanym adresem w
godz. 8:00 – 16:00 w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji
„witaczy” dla Gminy Dorohusk”.
2. Termin składania prac konkursowych upływa 28 maja 2021 r.
Ocena
1. Wykonawców oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja dokonuje oceny koncepcji w oparciu o ustalone kryteria oceny poprzez przyznanie
określonej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium.
3. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. Kreatywność, oryginalność: 0-20 pkt
b. Identyfikacja z Gminą Dorohusk: 0-20 pkt
c. Czytelność projektu i jasność przekazu: 0-20 pkt
4. Suma punktów, jakie dana praca otrzyma w konkursie to suma ocen poszczególnych członków
Komisji Konkursowej.
5. Komisja zastrzega możliwość niewybrania żadnego nadesłanego projektu.
6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Autor zwycięskiego projektu zostanie telefonicznie powiadomiony o wynikach konkursu.
Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznana jedna pieniężna nagroda główna w wysokości: 1000,00 zł
brutto (słownie: tysiąc złotych zero groszy brutto).
Postanowienia końcowe
1. Brak realizacji koncepcji „witaczy” nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej
podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego.
2. Organizator może bez podania przyczyny unieważnić konkurs.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach
zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.gokitdorohusk.pl.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

