Regulamin konkursu na plakat promujący obchody
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
§1
Organizatorami konkursu są: Fundacja Służba Niepodległej z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowana pod numerem KRS: 0000650226 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i Stowarzyszenie
Polska Jest Najważniejsza z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane pod numerem KRS:
0000372863 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy - XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§2
Celem konkursu jest promocja obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
a także rozwijanie polskiej szkoły plakatu. Udział w konkursie polega na stworzeniu plakatu
informacyjnego, zwanego dalej plakatem, poświęconego uroczystościom 1-marcowym,
w którym zostanie zarezerwowane miejsce na poinformowanie o godzinie i miejscu tych
uroczystości, a jednocześnie mającego charakter uniwersalnego oddania hołdu bohaterom
podziemia niepodległościowego lat 1944-1963.
§3
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby swoją twórczością pomóc
w promowaniu idei upamiętnienia bohaterów Polskiego Powstania Antykomunistycznego.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy projekty plakatu.
§4
1. Prace należy wysyłać do dnia 15 lutego (decyduje data stempla pocztowego) na adres

korespondencyjny: Fundacja Służba Niepodległej, ul. Kurhan 14/14, 02-203
Warszawa (adres wyłącznie w celu przesyłania dokumentacji). Prace powinny być
utrwalone w postaci cyfrowej na zabezpieczonej płytce CD/DVD i sygnowane
wyłącznie godłem w postaci dowolnie wybranej sześciocyfrowej liczby (w przypadku
przesłania kilku prac, każdą z nich należy oznaczyć innym godłem).
2. Nazwy zapisanych plików powinny być tożsame z ich godłami.
3. W jednej przesyłce, wspólnie z płytą CD/DVD, musi znaleźć się zaklejona koperta
opisana wyłącznie wybranym godłem/godłami i zawierająca:
a) podpisaną własnoręcznie umowę o przeniesienie praw autorskich, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu [w 2 egzemplarzach]
b) podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu [w 1 egzemplarzu].

4. Każdą pracę konkursową należy utrwalić na płycie CD/DVD w dwóch formatach
spełniających następujące wymagania techniczne:
a) projekt plakatu w formacie netto (w pionie): A1 (594 x 841 mm) + 3 mm na spady z
każdej strony, przygotowany w formacie PDF, CMYK, rozdzielczość: 300 dpi, fonty
zamienione na krzywe
b) projekt plakatu do celów katalogowych w formacie A4 (210 x 297 mm), TIFF,
CMYK, 300 dpi
5. Prace konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej
publikowane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zakwalifikowanych przez Komisję
Konkursową oraz ich prezentacji w czasie wystaw pokonkursowych.
§5
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z: historyków, historyków

sztuki, artystów i przedstawicieli Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dokładny skład Komisji Konkursowej zostanie
podany na stronie internetowej konkursu: www.sluzbaniepodleglej.pl/konkurs-naplakat.
2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
- I nagroda 2000 zł + nagrody rzeczowe
- II nagroda 1000 zł + nagrody rzeczowe
- III nagroda 500 zł + nagrody rzeczowe
3. Podane kwoty są kwotami brutto. Organizator potrąci podatek zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
4. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać także nagrody specjalne, nieprzewidziane
regulaminem.
§6
Czas i miejsce ceremonii wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej podana
zostanie na stronie internetowej konkursu, a także zostanie przesłana mailowo uczestnikom.
Rozstrzygnięcie nastąpi do 20 lutego.
§7
1. Uczestnik konkursu, biorąc udział w naborze, oświadcza, że dostarczone przez niego
prace są jego własnością, że przysługuje mu do nich całość praw autorskich oraz, że
nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość
złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne
naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.
3. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z prac
w celach związanych z promocją konkursu, przeprowadzeniem wystawy oraz wydania
pokonkursowego albumu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych:
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość).
§8
Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z. U. z 2002, nr. 101, poz 26 z późn.
zm.). Administratorami danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu są
Organizatorzy Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.
§9
1. Bieżące informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej
www.sluzbaniepodleglej.pl/konkurs-na-plakat
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i pobytu uczestników konkursu oraz ich
opiekunów związanych z galą laureatów.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
§ 10
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Jej decyzja jest
niepodważalna, ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. Regulamin podlega ogłoszeniu
na stronie internetowej www.sluzbaniepodleglej.pl.
§ 11
Organizatorzy konkursy mogą w każdej chwili zmienić niniejszy regulamin informując o tym
na wskazanej stronie internetowej.
§ 12
Organizatorzy konkursu mogą w dowolnej chwili odwołać konkurs. Z powodu odwołania
konkursu Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:

1. Umowa o przeniesienie praw autorskich.
2. Karta zgłoszeniowa.

