
Regulamin konkursu na symbol/ np.: medal, statuetkę/
z okazji obchodów 100-Iecia Oddziału ŁódzkiegoStowarzyszenia Elektryków Polskich/OŁSEP/

Cel ,organizatori przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest upamiętnienie jubileuszu 100-Iecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia

Elektryków Polskich /OŁ SEP/.

2. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich /OŁ SEP/.

3. Przedmiotem konkursu jest projekt na symbol /np. medalu/statuetki wraz z etui/ zgodnie
z celem Konkursu.

4. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych .

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane

do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.

Warunki techniczne projektu

1. Projekt musi być projektem autorskim.

2. Przedmiot konkursu powinien nawiązywać do historii i działalnościStowarzyszenia.

3. Projekt powinien być wykonany w formie umożliwiającym jego ocenę przez Komisję

Konkursową.

4. Dokumentacja projektu musi zawierać dane umożliwiające jego realizację w profesjonalnym

zakładzie. Powinien być podany koszt realizacji projektu i cena jednostkowa przedmiotu

łącznie z etui.

5. Dodatkowe informacje dotyczące projektu przystępujący do konkursu uzyska w Biurze

OddziałuŁódzkiego SEP.

6. Na Konkurs można zgłosić dowolną liczbę projektów.

Ill

Składanie prac i dokumentykonkursowe

1. Prace należy składać w zaklejonym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

Na opakowaniu należy umieścić napis „Konkurs z okazji Jubileuszu IDO-lecia Oddziału

ŁódzkiegoSEP”.

2. Prace należy oznaczyć w sposób trwały i czytelny szeregiem sześciu liczb. Wewnątrz

opakowania oprócz pracy i dokumentacji technicznej należy umieścić zaklejoną kopertę

1|Śłrnnn



Regulamin konkursu na symbol/ np.: medal, statuetkę/
z okazji obchodów 100-Iecia Oddziału ŁódzkiegoStowarzyszenia Elektryków Polskich/OŁSEP/

z imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu autora — również z takim samym
kodem cyfr.

3. Dodatkowo należy umieścić także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych

w postępowaniu konkursowym (załącznik nr 1).

IV

Terminy

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 kwietnia 2017 r. i trwa do dnia 29 września 2017 r.

2. Prace należy składać w Biurze Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

(PI. Komuny Paryskiej Sa, 90—007 Łódź, Dom Technika IV piętro pok. 404 w godzinach

8:00 — 16:00). W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
3. Składający prace otrzymają potwierdzenie odbioru wydane przez Biuro Oddziału Łódzkiego

SEP.

4. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

V

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wynikówkonkursu nastąpi w dniu 30 października 2017 r.

2. Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydium Oddziału

Łódzkiego SEP, zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie II. Wyniki będą podane

do wiadomości publicznej na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego SEP www.seplodz.pl
i bezpośrednio nagrodzonym.

3. Z autorem, którego projekt zostanie przekazany do realizacji, Oddział Łódzki SEP podpisze

umowę regulującą przeniesienie praw autorskich /załącznik nr 2/.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do autorów nagrodzonych

projektów z prośbą o wprowadzenie drobnych korekt nie wpływających w znaczny sposób

na zmianę koncepcji projektu.

5. Zastrzega się możliwość braku rozstrzygnięciakonkursu bez podania przyczyny.
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Regulamin konkursu na symbol/ np.: medal, statuetkę/
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VI

Nagrody

1. Organizator przewiduje trzy nagrody:

I-nagrodaw wysokości 6.000 zł II-nagroda w wysokości 3.000 zł

III-nagroda w wysokości 1.000 zł

(wtym honorarium za przekazanie praw autorskich projektu przekazanego do produkcji).

W przypadkuwyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

2. Nagrodzone prace stają się własnością organizatora Konkursu. Organizator nabywa prawa
autorskie do nagrodzonych prac.

3. Prace, które nie zostały nagrodzone będą do odebrania w Biurze Oddziału Łódzkiego SEP

w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

4. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

5. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konkursie.

Niniejszy RegIamin zossał zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP w dniu .........3420];
Uchwałanr.„I”./...;...) lli-lpłf

Prezes
OddziałuŁó kieg EP

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 — Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 2 — Formularz przeniesienia praw autorskich.

Opracowali:
Jerzy Bogacz — Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Anna Grabiszewska— DyrektorBiura OddziałuŁódzkiego SEP
Komisja ds. OrganizacyjnychKół i Sekcji OŁ SEP
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Załącznik nr 1
do RegulaminuKonkursu na medal/statuetkę/pamiątkę

z okazji 100-Iecia OddziałuŁódzkiegoStowarzyszenia ElektrykówPolskich

ZGODA NA PRZETWARZANIEDANYCH OSOBOWYCH

w Konkursie na medal/statuetkę/pamiątkę

z okazji 100-Iecia Oddziału ŁódzkiegoStowarzyszenia Elektryków Polskich.

Ja niżej podpisany/na ................................................................................................................................
imię i nazwisko

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystycznyw Łodzi, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na medal/statuetkę/pamiątkę
z okazji 100-Iecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych

osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego SEP.

Łódź, dn. Podpis autora/autorów



Załącznik nr 2
do RegulaminuKonkursu na medal/statuetkę/pamiątkę

z okazji 100<lecia OddziałuŁódzkiegoStowarzyszenia ElektrykówPolskich

FORMULARZ PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH

Medal/statuetka/pamiątka z okazji Jubileuszu 100 —- lecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich

Autor/Autorzy: .......................................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................................

1. Cesja praw autorskich

Autor przenosi na Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddzial Łódzki prawa autorskie

na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

do medalu/statuetki/pamiątki z okazji Jubileuszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP,

a postanowienie wchodziw życie z chwilą podpisania formularza.

2. Oświadczenie autora

Autor oświadcza, że praca konkursowa jest oryginalna, wykonana osobiście przez niego, nie

była wcześniej publikowana, nie zawiera zapożyczeń, nie narusza praw osób trzecich, w tym

nie zawiera fragmentów utworów innych twórców, ani nie stanowi opracowania innego

utworu.

3. Współautorstwo

Osoba podpisujące niniejszy formularz oświadcza, że wszystkie osoby, które wniosły istotny
wkład w powstanie pracy konkursowej zostały ujawnione jako współtwórcy. Oświadcza

również, że nie istnieją inni współtwórcy, niż podpisujący niniejszą Umowę.

Łódź,dn. Podpis autora/autorów


