Regulamin konkursu na plakat Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie
Bałtyku 2014 z hasłem “Bałtyk – nasze morze”
Tematyka konkursu: Plakat promujący kampanię Fundacji Nasza Ziemia „Bałtyk – nasze
morze!”/”Baltic – our common sea”
§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedziba w Warszawie, zarejestrowana
pod adresem 00-286 Warszawa, ul. Brzozowa 12/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez: Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000137164.
Fundacja Nasza Ziemia została załozona w 1994 roku przez Mire Stanisławska – Meysztowicz.
Celem działan organizacji jest podnoszenie swiadomosci ekologicznej społeczenstwa i działania na
rzecz poprawy stanu srodowiska naturalnego poprzez prowadzenie programow edukacyjnych dla
dzieci i dorosłych. Fundacja jest rowniez zaangazowana w działania międzynarodowych koalicji na
rzecz wzmocnienia ochrony zasobow morskich UE.
Wspołorganizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza Reklamy Zewnetrznej z siedziba w
Warszawie, ktora zrzesza najwazniejsze frmy reklamy zewnetrznej działajace na polskim rynku
reklamowym.
Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewnetrznej sa zwane łacznie dalej
Organizatorem.
§2
Fundatorzy nagrod
Fundatorami nagrody i wyroznien w konkursie sa: Fundacja Nasza Ziemia (w ramach projektu
Bałtyk – nasze morze) oraz Izba Gospodarcza Reklamy Zewnetrznej.
§3
Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2014 z hasłem “Bałtyk – nasze morze”.
Konkurs przeprowadzony jest w ramach kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku
prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia od 2006 roku. Celem kampanii jest uświadomienie
Polakom, że cały kraj leży nad Morzem i wszyscy poprzez nasze codzienne działania, mamy
wpływ na stan jego wód oraz żyjących w nim organizmów.
§4
Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu moze byc kazda osoba, ktora w chwili przystapienia do Konkursu jest
pełnoletnia, posiada pełna zdolnosc do czynnosci prawnych.
§5
Temat
1. Tematem konkursu jest plakat edukacyjno-informacyjny, ktorego zadaniem jest uświadomienie
Polakom, że cały kraj leży nad Morzem Bałtyckim i wszyscy poprzez nasze codzienne działania,
mamy wpływ na stan jego wód oraz żyjących w nim organizmów.
2. Na plakacie należy umieścić hasło przewodnie Kampanii „Bałtyk – nasze morze” (plakat będzie
drukowany także w angielskiej wersji językowej).
3. Aż 99,7 % powierzchni Polski należy do zlewiska Bałtyku, co oznacza, że wody niemal
wszystkich rzek do niego wpływają, niosąc ze sobą zanieczyszczenia pochodzące z terenu całego
kraju. Plakat powinien nawiązywać do faktu, że Bałtyk jest morzem każdego Polaka.
4. Polska, przez prawie 100 lat, była odcięta od Morza. Dostęp do niego nasz kraj odzyskał
dopiero w roku 1920. To właśnie, przede wszystkim, względy historyczne zaważyły na tym, że
wciąż wielu mieszkańców terenów nie mających bezpośredniego połączenia z Bałtykiem, nie
czuje związku z polskim Morzem. Ponad 90 lat, od czasu przywrócenia Polsce dostępu do morza
nie wystarczyło, aby wszyscy mieszkańcy Polski identyfikowali się z nim i czuli się odpowiedzialni
za jego stan. Najwyższa pora to zmienić.
§6
Konkurs
1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 6 marca 2014 roku i bedzie trwał do 11 kwietnia 2014 roku.
2. Poczawszy od dnia ogłoszenia Konkursu, Organizator bedzie publikowac informacje o Konkursie
w wybranych przez siebie srodkach masowego przekazu.
3. Zadaniem uczestnikow jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, ktory bedzie wykorzystany
przez Fundacje Nasza Ziemia w Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2014
4. Mozna zgłosic projekt typografczny, w ktorym litery graja głowna role – natomiast autor
plakatu nie ustala hasła przewodniego, które brzmi „Bałtyk – nasze morze”.
5. Plakaty nie moga byc wulgarne i obsceniczne.
6. Kazdy uczestnik moze zgłosic do konkursu nie wiecej niz 3 projekty.
7. Mozna zgłosic do Konkursu projekt, ktory jest praca zbiorowa.

8. Plakat będzie drukowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Organizatorzy zwrócą się do
autorów wyróżnionych prac, w celu przygotowania wersji angielskiej plakatu, czyli zmianie hasła
na angielskie: „Baltic – our common sea”.
9. Plakat nalezy zaprojektowac w układzie pionowym w formacie A1 (format plakatow, ktorych
ekspozycje organizuje Fundacja Nasza Ziemia) oraz w formacie 120x180 cm (wymiar do nosnikow
typu City Light, za ewentualna ekspozycje ktorych odpowiada Izba Gospodarcza Reklamy
Zewnetrznej)
10. U dołu Plakatu nalezy pozostawic wolna przestrzen wysokosci 12cm (w FormacieA1) i 40 cm
(w formacie do nosnikow City Light), na umieszczenie logotypow partnerow kampanii.
11. Na pozostawionej, w dolnej czesci plakatu wolnej przestrzeni (wysokosci 12/40 cm),
umieszczone zostana informacje na temat organizatorow, partnerow i patronow kampanii
(logotypy).
12. Wszystkie projekty musza zostac przesłane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to rowniez
prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołowek, fotografa, collage, techniki
mieszane, ktore nastepnie zostały przez autorow zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej.
Nie nalezy wowczas przysyłac zadnych wydrukow ploterowych.
13. Projekty, nalezy zapisac jako CMYK w formacie TIFF (spłaszczony, bez warstw) o wielkosci 59,
4×84,1 cm z rozdzielczoscia 350 dpi. Dokument nalezy nazwac dowolna szesciocyfrowa liczba z
rozszerzeniem „.tf”, np. 357246.tf. Liczba ta jest godłem pracy. Jezeli autor wykona wiecej niz
jedna prace, kazda z nich musi miec inne godło. Projekt powinien zostac nagrany na płycie CD. Na
jednej płycie CD mozna zapisac tylko jeden projekt. Jezeli autor wykona wiecej niz jedna prace,
kazda z nich musi zostac nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.
14. Na kazdej płycie CD nalezy napisac to samo godło, ktorym nazwany został zapisany na niej
dokument. Na płycie oprocz godła nie mozna umieszczac zadnych dodatkowych uwag i adnotacji.
Do kazdej płyty nalezy dołaczyc zaklejona koperte oznaczona tym samym godłem, zawierajaca
wypełniona i odrecznie podpisana karte zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej kazdy ze
wspołautorow wypełnia osobny formularz. Karte zgłoszenia mozna pobrac ze strony internetowej
www.naszaziemia.pl i www.igrz.com.pl.
15. Płyty CD z dołaczonymi kartami zgłoszenia musza dotrzec do siedziby Organizatora Konkursu
pod adresem Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoza 3/5, 02-528 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na
plakat”, do dnia 11 kwietnia 2014 roku do godziny 17.00. Prace, ktore dotra po tym terminie, nie
beda oceniane.
16. Dodatkowo kazdy uczestnik, zobowiazany jest do dnia 13 kwietnia 2014 roku do godziny
24.00 przesłac pod adresem mailowym organizatora konkursu fundacja@naszaziemia.pl
wgladowke swojego projektu. Do tego celu projekt nalezy zapisac jako CMYK w formacie JPEG
(Maximum Quality) o wielkosci 5,94×8,4 cm z rozdzielczoscia 350 dpi. Dokument nalezy nazwac
tym samym godłem pracy, o ktorym mowa w punkcie 10 regulaminu, ale z rozszerzeniem .jpg, np.
357246.jpg. Jezeli autor wykona wiecej niz jedna prace, musi przesłac wgladowki kazdej z nich.

17. Nie zachowanie przez uczestnika okreslonych w tym paragrafe warunkow formalnych lub
technicznych zgłoszenia moze spowodowac odrzucenie projektu przez Organizatora.
§7
Jury
1. Zwyciezca Konkursu oraz osoby wyroznione zostana wyłonieni przez jury, którego ostateczny
skład zostanie podany najpóżniej dwa tygodnie przed zakończeniem konkursu.
2. Głosowanie jury bedzie przebiegac dwuetapowo.
3. Do dnia 15 kwietnia 2014 roku kazdy z członkow jury otrzyma płyte CD lub dostep do strony z
wgladowkami wszystkich zgłoszonych do konkursu projektow i wybierze 10 najlepszych plakatow.
Do dnia 20 kwietnia 2014 roku kazdy z członkow jury złozy na rece organizatora konkursu liste
wybranych przez siebie projektow. Wszystkie wybrane w ten sposob prace zostana na koszt
organizatorow wydrukowane w formacie 59, 4×84,1 cm.
4. Jury zbierze się w dniach 22 - 25 kwietnia 2014 roku w Warszawie i sposrod wybranych
w pierwszym
etapie projektow wybierze prace nagrodzone
i wyroznione.
5. Jury uznaje głos przewodniczacego za decydujacy w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastapi
rowny podział oddanych głosow.
6. Jury przy ocenie zgłoszonych prac stosowac bedzie trzy kryteria: poprawnosc merytoryczna
prac, ich wartosc artystyczna oraz zgodnosc z zasadami projektowania w reklamie zewnetrznej.
7. Wszyscy członkowie jury zobowiazani beda złozyc na rece organizatora konkursu oswiadczenie,
ze nie udzielali osobom bioracym udział w konkursie zadnej pomocy oraz w zaden inny sposob
nie uczestniczyli w projektowaniu prac zgłoszonych do konkursu. Oswiadczenia zostana złozone
do dnia 15 kwietnia 2014 roku, przed przekazaniem płyt CD z wgladowkami prac, o ktorych mowa
w punkcie 3.
§8
Nagrody
1.
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2. Fundatorem wyroznien w Konkursie jest Izba Gospodarcza Reklamy Zewnetrznej.
3. Jury przyzna jedna nagrode głowna i dwa wyroznienia. Autor lub autorzy plakatu
nagrodzonego Nagroda głowna otrzymaja nagrode pieniezna w wysokosci 5.000,00 zł bruto
(słownie: piec tysiecy złotych). Autor lub autorzy kazdego z dwoch wyroznien otrzymaja nagrode
pieniezna w wysokosci 2.000,00 zł bruto (słownie: dwa tysiace złotych).
4. Laureaci zapłaca ustawowy, zryczałtowany podatek dochodowy od kwot nagrod i wyroznien w
wysokosci
dziesieciu
procent
kwoty
nagrody
lub
wyroznienia.

5. Nagrodzony nagroda głowna plakat zostanie wydrukowany w formacie A1 w ilosci 6 500 sztuk
(6000 sztuk w języku polskim, - 500 w języku angielskim) i dystrybuowany w okresie prowadzenia
kampanii
–
druk
i
dystrybucja
po
stronie
Fundacji
Nasza
Ziemia.
6. Istnieje mozliwosc ekspozycji na nosnikach typu City light w okresie prowadzenia kampanii
wyróżnionych plakatów - druk i ewentualne udostępnienie powierzchni ekspozycyjnych po
stronie Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej
§9
Ogłoszenie wynikow i promocja laureatow
1. Ogłoszenie wynikow Konkursu nastapi do dnia 7 maja 2014 roku poprzez stronę internetową
oraz Facebook Fundacji Nasza Ziemia.
2. Nagrodzone i wyroznione prace, beda wykorzystane w ogolnopolskiej kampanii informacyjnopromocyjnej Miedzynarodowe Sprzatanie Bałtyku 2014 w okresie od maja 2014 do konca
sierpnia 2014 roku. Plakaty beda opatrzone imieniem i nazwiskiem autora lub autorow.
§10
Prawa autorskie
1. Z chwila przyznania nagrod i wyroznien, autor lub autorzy bezpłatnie przeniosa na Organizatora
majatkowe prawa autorskie do nagrodzonego lub wyroznionego plakatu na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach zaleznych (ustawa z dnia 4 lutego
1994r.) tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslona technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprografczna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogł miec do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wraz z wyłacznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do plakatu. W przypadku pracy zbiorowej
powyzszy obowiazek dotyczy wszystkich wspołautorow plakatu.
2. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majatkowych do nagrodzonego lub wyroznionego
plakatu nastepuje poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu i dołaczenie oswiadczenia, ze
uczestnik akceptuje warunki regulaminu Konkursu.
3. Odpowiednio do zapisow ust. 1, tj. przeniesienia na Organizatora majatkowych praw autorskich
do nagrodzonych i wyroznionych plakatow, Organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania ekspozycji nagrodzonych i wyroznionych plakatow na terenie całego kraju oraz
poza jego granicami, na wybranych przez Organizatora nosnikach reklamy zewnetrznej.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołaczenie
oswiadczenia, ze akceptuja warunki regulaminu Konkursu wyrazaja zgode na bezpłatne
eksponowanie wybranych przez jury plakatow na pokonkursowej wystawie, oraz na bezpłatna
publikacje i eksponowanie plakatow w prasie, Internecie i na nosnikach reklamy zewnetrznej do
celow promocji Konkursu.
§12
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy Konkursu wyrazaja zgode na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)
w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwyciezcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru
i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wgladu do
przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
§13
Odbior nagrody i wyroznien
1. Laureaci Konkursu zostana powiadomieni o wyniku Konkursu listem mailowym wysłanym pod
adresem wskazanym w zgłoszeniu do Konkursu.
2. Przekazanie nagrod i wyroznien nastapi po uroczystym ogłoszeniu wynikow Konkursu, o ktorym
mowa w §9 ust. 1.
§14
Reklamacje
1. W przypadku zastrzezen do prawidłowosci przebiegu Konkursu, jego uczestnicy moga zgłosic
reklamacje na pismie wyłacznie w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wynikow Konkursu,
(decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Organizatora Konkursu.
2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 reklamacje nie beda rozpatrywane.
3. Reklamacje beda rozpatrywane w ciagu 3 dni po upływie terminu składania reklamacji przez
powołana w tym celu przez Organizatora komisje. Decyzja komisji bedzie ostateczna.
§15
Postanowienia koncowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, z wyłaczeniem zmiany zasad
przyznawania nagrod i wyroznien przewidzianych w §8 regulaminu.
2. Ewentualne spory miedzy Organizatorem, a uczestnikami Konkursu beda rozpatrywane przez
Sad Powszechny w Warszawie.
Regulamin Konkursu dostepny jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia pod adresem ul. Hoza 3/5, 00528 Warszawa, w godzinach 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.

