REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT „WOLNEJ OKŁADKI”
I. Organizator i przedmiot konkursu
1. Fundacja Nowoczesna Polska, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt
graficzny okładek do serii wydawniczej „Wolne lektury”. Partnerem merytorycznym
projektu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.
2. Projekt serii powinien kojarzyć się z ideą popularyzacji lektur szkolnych. Powinien
być również spójny z treścią portalu „Wolne Lektury ” (www.wolnelektury.pl) i
działaniami Fundacji Nowoczesna Polska.
3. Wybrane projekty wykorzystane zostaną w serwisie wolnelektury.pl jako okładki do
utworów znajdujących się w zasobach Fundacji (obecnie ok. 1300 utworów).
II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo.
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z
wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt powinien dotyczyć minimum jednej wybranej lektury i powinien zostać
przesłany na adres katarzyna.sawko@nowoczesnapolska.org.pl. Do stworzenia
projektu należy wykorzystać wyłącznie własne grafiki i/lub zasoby publikowane na
wolnej licencji albo znajdujące się w domenie publicznej. W przypadku
wykorzystania utworów publikowanych na licencji Creative Commons, należy podać
źródło, autora oraz rodzaj licencji (instrukcja dotycząca korzystania z otwartych
zasobów znajduje się na stronie http://nowoczesnapolska.org.pl/naszeprojekty/remiksy-materialy).
2. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.
3. Wymagania techniczne wobec prac konkursowych. Projekty powinny zostać przesłane
w formacie skalowanej grafiki wektorowej svg lub eps. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości odnośnie wymagań, jakie powinien spełniać projekt prosimy o kontakt
telefoniczny (22) 621-30-17 lub mailowy katarzyna.sawko@nowoczesnapolska.org.pl.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe, z tematem „KONKURS” należy przesłać na adres
katarzyna.sawko@nowoczesnapolska.org.pl.
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia upływa 7 maja 2011r.

VI. Ocena prac
1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku
opisanego w I. 2, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, czytelność,
oryginalność, estetyka formy graficznej, wyrazistość, łatwość konwersji na różne
media.
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Dawid Korzekwa – projektant, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Magdalena Biernat – Fundacja Nowoczesna Polska
Katarzyna Sawko - Fundacja Nowoczesna Polska
Radosław Czajka – Fundacja Nowoczesna Polska
Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wskaże zwycięski projekt.
Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych, biorących udział w
Konkursie.
Jury ma prawo nie uwzględnić w konkursie, prac posiadających wady, np. złą jakość
pliku graficznego.
VII. Nagroda
1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda w
postaci konsoli Nintendo DS. Organizatorzy przewidują również możliwość
wyróżnienia jednej lub kilku prac, które nagrodzone zostaną albumem 1000 okładek.
W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
2. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
VIII. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 maja br.
2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.wolnelektury.pl,
www.wolneokladki.pl oraz www.nowoczesnapolska.org.pl.
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem
(drogą mailową).
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia,
nazwiska/nazwy i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych
oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w
mediach i Internecie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
IX. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za ewentualne roszczenia wynikające
z praw autorskich projektu odpowiada podmiot/osoba zgłaszająca projekt.
2. Zwycięskie projekty staną się własnością Organizatora na podstawie umowy zawartej
z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego
projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie, związane z przejęciem
praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb

przez Organizatora (wolne licencje CC-BY, CC-BY-SA). W przypadku osób
niepełnoletnich wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda opiekuna prawnego na
podpisanie umowy.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem.
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Fundacja Nowoczesna
Polska, tel. (22) 621-30-17, mail: katarzyna.sawko@nowoczesnapolska.org.pl.
4. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie
internetowej Organizatora.

