REGULAMIN KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ BOŚ BANK „POMALUJ NAS NA NOWO”

§1 ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem „KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ BOŚ BANK <<POMALUJ NAS NA NOWO>>”
zwanym dalej: „Konkursem” jest Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, posiadająca NIP 527-020-33-13,
kapitał zakładowy 628 732 450 zł, wpłacony w całości, zwany dalej: „Organizatorem” lub „Bankiem”.
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami Konkursu jest przedstawiciel Organizatora - Paula
Wąsiewicz. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego komunikatu reklamowego – key visual
(zwanego dalej również „Dziełem” lub „Pracą konkursową”) Banku, charakteryzującego się ̨ wysokim
poziomem artystycznym, spełniającym funkcję marketingową oraz oddającym w pełni charakter
działalności Banku. Wyłoniona w Konkursie Praca konkursowa będzie mogła być w sposób
nieograniczony

wykorzystywana

w

przyszłości w

prowadzonych

przez

Bank

działaniach

marketingowych i komunikacyjnych na zasadach określonych w Umowie o przeniesienie praw,
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanej dalej: „Umową”).

§2 ADRESACI KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności
zajmujących się działalnością ̨ plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe i reklamowe.
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej również: „Autorem”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem
pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin oraz z wyjątkiem członków
Komisji Konkursowej.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Nadesłanie Pracy konkursowej (Praca konkursowa wraz z załącznikami stanowiącymi cześć formalną
Pracy konkursowej, opisanymi w §4 Regulaminu Konkursu) równoznaczne jest z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem www.bosbank.pl/konkurs.
3. Nadsyłając Pracę konkursową i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię majątkowych praw autorskich, praw zależnych i pokrewnych do wykonanej
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i zgłoszonej Pracy konkursowej.
b) w celu wyłonienia najlepszej Pracy Konkursowej, udziela do czasu zakończenia Konkursu, tj. do 24
listopada

2017 r. wyłącznej, nieodwołalnej oraz bezpłatnej licencji na użytkowanie Pracy

konkursowej przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
i. zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu Pracy konkursowej, wprowadzania
Pracy konkursowej do pamięci komputera,
ii. wprowadzania Pracy konkursowej do baz danych Banku, bądź w postaci oryginalnej bądź
w postaci fragmentów Pracy konkursowej,
iii. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem
Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny
sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu
naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Pracy konkursowej, wyraża zgodę na
bezzwłoczne usunięcie przez Organizatora takiej Pracy konkursowej oraz dyskwalifikację Uczestnika
Konkursu, a także zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu dla Organizatora oraz
osób trzecich.
5. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zdyskwalifikowania

Pracy

konkursowej,

w przypadku, gdy będzie ona zawierała treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób
naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
6. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem Umowy.
7. Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć maksymalnie trzy Prace konkursowe.
8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów
sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,
w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

§4 ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie komunikatu reklamowego uwzględniającego:
a) kreację wizualną (zdjęcie, ilustracja, dodatkowe elementy graficzne ) oraz copywriting (hasła
reklamowe),
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b) logo Banku - Organizator dopuszcza lifting aktualnego logo Organizatora,
c) wizerunek Banku, charakter prowadzonej działalność i misję,
zwanego dalej łącznie: „Zadaniem konkursowym”.
2. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona do Organizatora w wersji elektronicznej pdf (w
krzywych) w formacie A4 oraz podgląd jpg, rozdzielczość 300 dpi, przestrzeń kolorów RGB oraz CMYK
oraz na wydruku w formacie A4 (papier lub proof) oraz zawierać następujące dane osobowe Autora:
imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres mailowy (dalej: „Dane osobowe”).
3. Do Pracy konkursowej należy dołączyć ́ wizualizację komunikatu reklamowego zamieszczonego
docelowo na takich nośnikach jak:
- billboard,
- plakat A4,
- baner www.

§5 WYMAGANIA I WYTYCZNE
1. Szczegółowe wymagania oraz wytyczne do Prac konkursowych zostały opisane w briefie, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Treść Pracy powinna zostać przesłana na adres: paula.wasiewicz@bosbank.pl oraz przygotowana
w wersji drukowanej, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w §4 ust. 2 Regulaminu konkursu.

§6 MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Za jedyną właściwą ścieżkę korespondencji w trakcie trwania Konkursu uznaje się formę e- mail,
adres: paula.wasiewicz@bosbank.pl. Odpowiedzi na pytania będą ̨ udzielane każdorazowo przez
Organizatora indywidualnie składającemu zapytanie.
2. Prace konkursowe można składać:
a) osobiście – w siedzibie Organizatora ul. Żelazna 32 w Warszawie lub
b) za pośrednictwem poczty, na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32 00-832
Warszawa.
3. Termin dostarczenia Prac konkursowych upływa 31 października 2017 r. o godz. 16:00. Przesyłki,
które dotrą po tym terminie nie będą ̨ zakwalifikowane do Konkursu.
4. Na kopercie zawierającej Pracę konkursową należy dopisać : „Pomaluj nas na nowo”.
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§7 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów,
którym zostały przypisane następujące maksymalne liczby punktów:
1) zgodność z briefem – maksymalna liczba punktów: 35,
2) poziom/walor estetyczny – maksymalna liczba punktów: 25,
3) charakterystyczność/wyjątkowość – maksymalna liczba punktów 20,
4) funkcjonalność - maksymalna liczba punktów 20.
2. Łączna maksymalna liczba punktów za spełnienie przez Uczestnika Konkursu wszystkich kryteriów
wskazanych w ust. 1 powyżej to 100 punktów.

§8 OCENA PRAC KONKURSOWYCH, KOMISJA KONKURSOWA,
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w składzie:
- Dariusz Winek,
- Paweł Anyszewski,
- Paula Wąsiewicz,
- Maciej Piwowarczuk,
- Przemysław Marciniak,
zwana dalej: „Komisją Konkursową”.
2. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny złożonych
Prac konkursowych.
3. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria i punktację określone
w § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu w terminie do 24 listopada 2017 r. Obrady Komisji Konkursowej są
niejawne.
4. Wyniki Konkursu zostaną ̨ opublikowane na stronie internetowej Banku https://www.bosbank.pl/.
5. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
6. Wyłoniona w Konkursie zwycięska Praca konkursowa, na życzenie Organizatora może zostać
nieznacznie zmodyfikowana przez jego Autora – zgodnie z sugestiami Organizatora. W przypadku,
kiedy Autor i Organizator nie osiągną porozumienia co do ostatecznego kształtu Pracy konkursowej,
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innej Pracy konkursowej .
7. Zwycięzca zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem Umowę, zawierającą postanowienia określone
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w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu, na mocy której Zwycięzca przeniesie na Bank majątkowe
prawa autorskie do Pracy konkursowej w zakresie określonym w § 3 ust. 3 lit b), co będzie
jednoznaczne z możliwością ̨ wykorzystania przez Bank nagrodzonej Pracy konkursowej na polach
eksploatacji w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu. Z tytułu przeniesienia
majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej Zwycięzca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie 100 zł.

§ 9 NAGRODA W KONKURSIE
1. Nagrodą w konkursie jest Tablet graficzny LCD WACOM CINTIQ 22HD (DTK-2200) o wartości brutto
7.403,37 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 823 zł, zwane dalej: „Nagrodą”.
2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
3. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego wraz z Pracą konkursową Dane osobowe okażą się błędne
lub nieprawdziwe bądź gdy korzystanie z Pracy konkursowej naruszać będzie prawa osób trzecich.
4. Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg
stawki 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).
5. Z nagrody pieniężnej Bank potrąci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, na co
Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie
w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przyjmowania zgłoszonych Prac
konkursowych i przekazania zwycięzcom Nagrody Zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu
Dane osobowe będą anonimizowane przez Organizatora poza przypadkami określonymi w przepisach
prawa.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich Danych osobowych na stronie internetowej
Organizatora https://www.bosbank.pl/konkurs w przypadku, gdy zostaną ̨ oni wybrani Zwycięzcami
Konkursu.
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4. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub
innych podanych przez siebie Danych osobowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu
zamieszkania lub innych Danych osobowych uniemożliwiających identyfikację Uczestnika.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, z których korzystać będą ̨ Uczestnicy przy przesyłaniu Prac konkursowych.
2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy
nim a Uczestnikami spowodowany podaniem przy zgłoszeniu Pracy konkursowej błędnych lub
nieaktualnych Danych osobowych przez Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub unieważnienia Konkursu na każdym etapie
postępowania, w tym także, przed zawarciem Umowy.
6. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora
https://www.bosbank.pl/. W związku z powyższym Uczestnicy występujący w Konkursie zobowiązani
są samodzielnie monitować stronę Organizatora.
7. Poniższe Załączniki do Regulaminu:
1) Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
2) Brief
stanowią jego integralną część.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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