SPOŁECZNIK – PROGRAM MARSZAŁKOWSKI
Regulamin konkursu na hasło promujące obszar
powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i białogardzkiego

Organizator:
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
www.stowarzyszeniesgd.pl

§1
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza do udziału w otwartym konkursie na hasło
promujące obszar powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i białogardzkiego w ramach inicjatywy
obywatelskiej finansowanej ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Społecznik Program Marszałkowski pn. „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i promocja powiatu koszalińskiego,
sławieńskiego i białogardzkiego”.
Projekt będzie służył mieszkańcom Pomorza Zachodniego gmin zlokalizowanych na terenie trzech
powiatów, tj. gmin wchodzących w skład SŚGD: Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice,
Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów,
Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.
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§2
Celem konkursu jest wyłonienie hasła, które będzie oddawać charakter obszaru SŚGD, integrować
lokalną społeczność i budować pozytywny wizerunek.
Do konkursu przyjmowane będą hasła krótkie, zawierające do 6 wyrazów. Hasło może zawierać treści
promujące obszar SŚGD o dowolnej tematyce historycznej, kulturowej, gospodarczej, turystycznej
itp. Propozycje hasła należy uzasadnić w maksymalnie 5 zdaniach.
Zgłoszone hasła powinny przewidywać możliwość wszechstronnego zastosowania na drukach
firmowych, wizytówkach, bilbordach, banerach, reklamach, a w szczególności na gadżetach
promocyjnych (torby promocyjne, parasole, koszulki, smycze), które zostaną przygotowane w
ramach projektu.
Organizator zastrzega możliwość wyłączenia z udziału w konkursie haseł, które naruszają:
a) Prawo polskie lub innych krajów UE,
b) Godność człowieka,
c) Zasady dobrych obyczajów,
d) Dobra osobiste osób trzecich.
Zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt od 1 do 4 nie biorą udziału w konkursie.

§3
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia
Środkowopomorska Grupa Działania.
3. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę propozycji hasła.

§4
Propozycję hasła należy przedstawić za pomocą formularza zgłoszeniowego osobiście lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania,
Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin (pok. 107) lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@stowarzyszeniesgd.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. Za dzień dokonania
zgłoszenia hasła uważa się dzień wpływu formularza do SŚGD.
§5
1. W konkursie mogą być zgłaszane propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej
uczestników, nienaruszającej praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Zgłaszający oświadcza, że w przypadku przyznania zgłaszającemu 1 miejsca albo wyróżnienia, autor
zawrze z Organizatorem umowę przenoszącą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do hasła
konkursowego obejmującą zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych.
3. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami
majątkowymi. Zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie
przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie
nabyły.
§6
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu oraz wyróżnień zadecyduje powołana w tym celu trzyosobowa
komisja konkursowa.
2. Komisje powołuje Organizator.
3. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną - nagroda pieniężna - 800,00 zł oraz 2 wyróżnienia
nagrodzone koszami ze słodyczami.
4. Decyzja komisji jest ostateczna.
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
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