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I. Postanowienia Ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na projekt 
maskotki promującej Miasto Chełmżę, zwanym dalej Konkursem. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Chełmży, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży oraz Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 
 
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarzącej się z 
Chełmżą, która będzie wykorzystywana do celów popularyzatorskich, promocyjnych i 
reklamowych. 
 
4. Projekt powinien być opracowany graficznie -w postaci rysunku, bądź pliku graficznego i 
przedstawiać projekt w wersji 3D. 
 
II. Uczestnicy Konkursu 
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) Dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi niniejszego Regulaminu; 
b) Dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu 
Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) 
c) W przypadku uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich dodatkowo wymagane jest 
wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego ( załącznik nr 2 Regulaminu) 
 
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są: osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a 
także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 
4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
5. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście. 
 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
 
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 



III. Zasady Konkursu 
 
1. Praca konkursowa projekt MASKOTKI CHEŁMŻY winna: 
a) mieć nadaną nazwę maskotki, 
b) być wykonana w postaci graficznego opracowania w jakiejkolwiek technice malarskiej, grafiki 
komputerowej (utrwalonej na płycie CD-R), utrzymując formę projektu w postaci 3D, 
c) zawierać pisemny opis techniczny wraz ze wskazówkami jej wykonania (proporcjami itp.), 
d) nawiązywać do historii lub charakterystycznych miejsc Chełmży, 
e) zawierać krótkie uzasadnienie wyboru nazwy maskotki i jej wizerunku. 
 
2. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na maskotkę 
promującą Miasto Chełmża” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w 
Chełmży, ul. Rynek 4, Chełmża, razem z formularzem zgłoszeniowym.   
 
3. Praca Konkursowa może mieć tylko jednego autora. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa wyłoniona przez 
Organizatorów. 
 
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę Konkursu oraz osoby 
wyróżnione, które przedstawia do akceptacji Organizatorowi Konkursu. 
 
3. Kryteria oceny prac: 
a) Walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, 
b) Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki, 
c) Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych. 
 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10 września 2013 roku. 
 
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatorów 
www.tpchelmza.pl oraz www.pimbp.pl 
 
6. Uczestnik Konkursu, którego praca Konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową 
za najlepszą spośród wszystkich ocenianych prac, a także osoby wyróżnione zostaną 
powiadomione odpowiednio o zwycięstwie i wyróżnieniu oraz o terminie i miejscu wręczenia 
nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania 
najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej. 
 
 

ORGANIZATORZY 


