REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na projekt koszulki Supporters IBB Polonia London"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Klub Kibica IBB
Polonia London
1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
1.3 Projekty graficzne w wersji elektronicznej należy nadsyłać w okresie od 09.02.2016r do
29.02.2016 r
(włącznie) na adres e-mail: supporters@polonia.vc
1.4 Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych i mogą w nim samodzielnie
uczestniczyć osoby niepełnoletnie jak i pełnoletnie.

2. ZASADY KONKURSU

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie grafiki na koszulkę i
przesłanie ich do Organizatora.
2.2 Przygotowane prace powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie
barw Narodowych (Biało-Czerwone), symbole Polski Walczącej, Szachownica Lotnicza,
pełną nazwę Klubu.

2.3 Zgłoszenie powinno być przesłane w formacie JPG, PDF na pocztę mailową na adres
Organizatora: supporters@polonia.vc w temacie wpisując
„Konkurs koszulki "
2.5 Wiadomość elektroniczna zawierająca projekty winna być ponadto uzupełniona o:
imię i nazwisko autora projektu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
2.6 Z konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.
2.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi
na niskie zainteresowanie i małą liczbę.

3. JURY I OCENA

3.1 Do dnia 12.03.2016r. Jury Konkursowe (Klub Kibica) wyłoni zwycięzców.

3.2 Przy ocenie projektów konkursowych Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę:
oryginalny i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny, wymiar
techniczny.
3.3 Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez
Jury Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce).
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z
uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując
stosowną informację na Polonia London Club Supporters (Facebook) oraz przesyłając
uczestnikom wiadomość e-mail.
3.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Polonia Club Supporters.

3.6 Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową
oraz telefoniczną.

4. NAGRODY

4.1 Nagrodą główną w Konkursie jest:

Koszulka Klubowa IBB Polonia London wraz z autografami wszystkich siatkarzy

Koszulka Klubowa PGE Skra Bełchatów wraz z autografami wszystkich siatkarzy.

4.2 Nagroda może być odebrana przez osobę nagrodzoną osobiście w hali
sportowej gdzie rozgrywane są mecze piłki siatkowej. (658 Chiswick High Rd Brentford
TW8 0HJ London).

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu
własność pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną
pracą konkursową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności:

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.2 Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków niniejszego Regulaminu.
6.3 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności złożonych egzemplarzy prac.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed ogłoszeniem
wyników Konkursu, co wiąże się z możliwością rezygnacji Uczestników z udziału w
Konkursie.
6.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których
mowa w pkt. 2.7 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody głównej z
uwagi na niski poziom nadesłanych prac.

7. OŚWIADCZENIA

7.1 Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

1.1. akceptuje niniejszy Regulamin;
1.2. jest autorem projektu, który zgłasza do udziału w Konkursie.

1.3. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury,
których przedmiotem byłyby nadesłane projekty, a które osoby trzecie mogły
kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.
1.4. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego projektu przez
Organizatora w dowolnym czasie i formie, w tym do druku dowolnej liczby egzemplarzy, do
zamieszczania.
1.5. wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
niniejszego Konkursu

8. KOMUNIKACJA

8.1 Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone
na Polonia Club Supporters (Facebook)
8.2 W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo
naadres: supporters@polonia.VC.

