
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MASKOTKI WYDZIAŁU

ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII W MALBORKU

§ 1

I. Cel i zakres przedmiotowy konkursu

1. Organizatorem konkursu na projekt maskotki , zwanego dalej konkursem jest Wydział 

Zarządzania i Inżynierii w Malborku Wyższej Szkoły Gospodarki.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki kojarzącej się 

z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii.

3. Projekt powinien być opracowany graficznie – bądź w postaci rysunku, bądź pliku graficznego

§ 2

II. Założenia konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział każdy z mieszkańców powiatu 

malborskiego

2. Prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie

3. Projekty muszą być pracami autorskimi

§ 3

III. Zasady konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu bądź złożenie w dziekanacie: 

organizatora konkursu:

Wydział Zarządzania i Inżynierii

ul. gen. Władysława Sikorskiego  45

82-200 Malbork

Z dopiskiem KONKURS MASKOTKA 

Bądź wysłanie na adres mailowy:

konkurs_na_maskotke@wp.pl

mailto:konkurs_na_maskotke@wp.pl


2. Do projektu należy obowiązkowo dołączyć:

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych na Wyższą Szkołę 

Gospodarki w Bydgoszczy

1.  Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt.2 muszą być złożone w tradycyjnej papierowej 

formie

2. Termin nadsyłania/składania projektów do 21.05.2018r. 

§ 4

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. W konkursie może wygrać tylko jeden projekt. Projekty niezgodne z regulaminem konkursu nie 

będą oceniane.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnych 

oświadczeń, w przypadku stwierdzenia ich braku.

3. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna z rezygnacją 

ze zgłoszenia projektu do konkursu.

4. Wyboru zwycięskiego projektu dokona jury konkursu.

5. Nagrodą w konkursie dla zwycięzkiego projektu jest laptop

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.wsg.malbork.pl, a zwycięzca konkursu 

zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 5

V. Postanowienia końcowe

1. Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

niniejszego regulaminu i przedłużenia terminu zgłaszania projektów do konkursu oraz do 

ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy konkursu.

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu 

ponosi uczestnik konkursu.


