
Konkursu na gadżet- upominek Słowińskiej Grupy Rybackiej

Regulamin

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Gmina Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ulicy Sportowej 34.
Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń.
1.2. Celem konkursu jest:

• promocja obszarów Słowińskiej Grupy Rybackiej (SGR) 
• wzmocnienia więzi pomiędzy społecznościami zamieszkującymi obszar SGR.

1.3.Promocja konkursu: informacje na stronie  www.gminaslupsk.pl,  www.sgr.org.pl, info w 
szkołach oraz  gminnych i  miejskich ośrodkach  kultury na terenie  SGR,  na stronach gmin 
należących do SGR (w miarę możliwości). Przekazanie informacji o konkursie do lokalnych 
mediów.
1.4. Organizator oczekuje od autora pracy wykonania przedmiotu (gadżet – upominek ) w 
dowolnej technice i z materiałów, który mógłby być powielony i wykorzystany jako gadżet – 
upominek lokalny będzie wręczany gościom odwiedzającym obszar SGR oraz przeznaczony 
do sprzedaży np. w punktach Informacji Turystycznej i promocji.

II. Przepisy dotyczące prac
2.1. Prace powinny być związane z tematem konkursu.
2.2. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 
2.3. Autor pracy przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem złożonej pracy. 
Konkurs nie dopuszcza prac zbiorowych.
2.4. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu do 3 prac.
2.5. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do oceny na adres Gminy 
Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34. Na kopercie prosimy o dopisek „ Gadżet SGR”
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 
jakości estetycznej i artystycznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz 
niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 
również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

3.1. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony w dniu 9.05.2012 r. na 
www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl , stronach www pozostałych gmin należących do 
obszaru SGR. Informacja zostanie też przekazana mediom lokalnym.
3.2. Termin nadsyłania prac mija 7.06.2012 r. o godzinie 24 (praca musi być fizycznie w 
siedzibie organizatora). Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Laureata konkursu wyłoni jury konkursu złożone z trzech osób, w tym przedstawiciela 
SGR i specjalisty ds. promocji.
3.4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora 
telefonicznie.
3.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu „Ryby2012” w dniu 10 czerwca w 
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Parku Wodnym Redzikowo i na stronie www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl do dnia 11 
czerwca 2012 r.

IV. Nagrody

4.1. Organizator za pierwsze miejsce przewiduje nagrodę finansową w wysokości 1000 zł 
brutto.
4.2. Nagroda zostanie przekazana na konto autora w terminie 7 dni od daty złożenia 
wszystkich dokumentów dot. przekazania nagrody.

V. Wykorzystanie pracy konkursowej

5.1. Laureat konkursu, poprzez wzięcie w nim udziału wyraża zgodę na nieodpłatne 
przekazanie autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz 
Organizatora.  Zakres wykorzystania ww pracy obejmuje wszystkie pola eksploatacji.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy gdy poziom prac 
zgłoszonych do konkursu nie spełni oczekiwań i wymagań konkursu.

VI.            Informacja o konkursie
 6.1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest pani Ewa Guzińska - 
referent ds. promocji i sprzedaży nieruchomości,  e-mail: ewag@gminaslupsk.pl, tel.(59) 842 
84 60 wew. 48
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