
 

  
 

REGULAMIN  
KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT MEDALU  

3. NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU 
I 33. WROCŁAW MARATONU 

 

I. CEL 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie 
na najciekawszy projekt medalu 3. Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz 33. Wrocław Maratonu. 

2. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat imprez biegowych MCS-u oraz stworzenie 
unikatowej pamiątki dla uczestników obu biegów. 

3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

4. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronach internetowych: www.wroclawmaraton.pl 
i www.pol.wroclawmaraton.pl oraz w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 
przy al. I. J. Paderewskiego 35.  

 

II. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, które odpowiada za organizację 
3. Nocnego Wrocław Półmaratonu i 33. Wrocław Maratonu. 
Adres: 
MCS Wrocław 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
51-612 Wrocław 

 

III. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Konkurs rozpoczyna się 17 grudnia 2014 r. i potrwa do 14 stycznia 2015 r. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 
 

V. ZADANIE KONKURSOWE 
 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 3 projektów: medal na półmaraton, medal na maraton, 
składanka tych 2 medali. Obowiązuje layout o tematyce sportowej. 

2. Praca konkursowa winna zostać wykonana w formie pliku graficznego stworzonego w programie 
graficznym (jpg, jpeg, tiff, gif, png, bmp, pdf o maksymalnej wielkości 10 MB).  

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie może też 
zawierać jakichkolwiek treści propagujących zachowania niezgodne z prawem, czy naruszających 
dobre obyczaje. W razie naruszenia ww. praw osób trzecich wykonawca odpowiada za ich naruszenie 
względem nich, a w razie sporu sądowego ponosi odpowiedzialność prawno-finansową. 
 

VI. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
a. przesłanie pracy konkursowej w formie pliku graficznego na adres: medal@mcs.wroc.pl, 

http://www.wroclawmaraton.pl/
http://www.pol.wroclawmaraton.pl/


 

b. podpisanie Umowy w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do pracy 
konkursowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (Umowa 
udostępniona jest do druku na stronach: www.pol.wroclawmaraton.pl, www.wroclawmaraton.pl).  

2. Termin nadsyłania prac konkursowych oraz Umowy w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw 
autorskich upływa w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 24.00. Prace konkursowe bez Umowy 
w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich bądź nadesłane po ww. terminie nie będą 
brały udziału w konkursie. 

3. Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, czyli trzy projekty (wizual składanki, wizual medalu 
na półmaraton i wizual medalu na maraton). 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, 
z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób oraz jego 
modyfikowania. 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją w całości postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

 
 

VII. PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Spośród nadesłanych prac komisja wybierze 3 najlepsze (miejsca od pierwszego do trzeciego). 
2. Skład komisji: 

a. Wojciech Gęstwa – przewodniczący komisji 
b. Joanna Hrycyk – członek komisji 
c. Paweł Krążała – członek komisji 
d. Michał Popek – członek komisji 
e. Mieczysław Szynkarowski – członek komisji 

3. Obrady komisji odbędą się 14 stycznia 2015 r. 
4. Wyniki opublikowane zostaną 16 stycznia 2015 r. na stronach internetowych: www.wroclawmaraton.pl 

i www.pol.wroclawmaraton.pl. 
 

 

VIII. NAGRODY 
 
1. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca 

nagrody pocieszenia. Przekazanie nagród odbędzie się podczas uroczystego spotkania z laureatami 
konkursu. 

 
IX. DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe gromadzone w ramach konkursu mogą być zbierane i przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie dla potrzeb niniejszego konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców, wydania 
nagród, ogłoszenia wyników konkursu. 

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. Prace nie podpisane, ani 
opatrzone danymi osobowymi nie będą podlegały ocenie. 

4. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 
 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym                                
momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w projekcie, związanych 

z przygotowaniem formy do produkcji. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z prac. 

 

http://www.pol.wroclawmaraton.pl/
http://www.wroclawmaraton.pl/
http://www.pol.wroclawmaraton.pl/

