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REGULAMIN KONKURSU 

na projekt MASKOTKI Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego 

 

1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady konkursu pt. „MASKOTKA KSOS". 
2. Organizatorem konkursu jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych 

Szeregów z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstania Warszawskiego 6.  
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie Konkursu. 

4. Celem konkursu jest: 

a) stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki KSOS, 

b) zaprojektowanie przez uczestnika konkursu maskotki, do późniejszego 
wykorzystania jej przez Organizatora w celach marketingowych,  

c) rozwijanie zainteresowań innowacyjnych, artystycznych i twórczych,  
d) przedstawienie pomysłu na maskotkę w jakiejkolwiek postaci graficznej, który 

będzie możliwy do zrealizowania przez Organizatora, „ożyje” i dumnie będzie 
reprezentować KSOS.  

5. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każde dziecko będące 
uczestnikiem programowych zajęć organizowanych przez KSOS. Dzieci biorące udział  
w konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział 
w konkursie (załącznik nr 1). Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, iż autorom 
prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych  
na przygotowanie projektu. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby spokrewnione  
z pracownikami Ośrodka.  

6. Na konkurs należy nadsyłać / przekazywać wyłącznie prace autorskie, które nie brały 
dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.  

7. Zasady przygotowania i dostarczenia pracy:  

a) zaprojektowanie maskotki KSOS, która będzie nawiązywać do profilu działalności 
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, 

b) każdy uczestnik konkursu może nadsyłać  lub przekazywać od 1 do 3 projektów do 
siedziby Ośrodka Al. Powstania Warszawskiego 6, 

c) dopuszcza się zaprezentowanie gotowej, wykonanej przez siebie „maskotki" - forma 

dowolna, 

d) akceptowalne jest dowolne potraktowanie tematu wykonania maskotki – technika 

dowolna (akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, druk 3D, techniki 
mieszane) oraz dowolny materiał, 
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e) w konkursie będą brały udział tylko prace indywidualne,  

f) prace należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię  
i nazwisko, adres, telefon kontaktowy (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail 

(rodzica lub opiekuna prawnego), 

g) wraz z pracą należy dostarczyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 

do regulaminu. Prace bez podpisanego i załączonego oświadczenia nie będą brały 
udziału w konkursie, 

h) prace z opisem KONKURS „MASKOTKA KSOS" należy dostarczać do Organizatora  
w opakowaniu uniemożliwiającym uszkodzenie projektu. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac do jego 
siedziby.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 
nadesłanych projektów związanych z konkursem oraz również w innych celach 

promocyjnych KSOS, tj.: w akcjach promocyjnych Ośrodka, publikacjach prasowych, 
materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, poligrafii. 

9. Złożone / przesłane prace nie będą zwracane ani odsyłane. 
10. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania  

w zwycięskim projekcie korekt, wynikających z warunków technicznych wykonania 
gotowej maskotki.  

11. Ostateczny termin dostarczenia pracy do siedziby Krakowskiego Szkolnego Ośrodka 
Sportowego, Al. Powstania Warszawskiego 6 , 31-541 Kraków upływa z dniem  
14 listopada 2022 r. o godz. 15:00. Projekty przesłane po tym terminie nie będą 
rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu:  
a) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 grudnia 2022 r. Laureaci zostaną 

powiadomieni o wygranej, a także wiadomość o wynikach ukaże się na stronie 
internetowej Organizatora,  

b) oceny prac konkursowych oraz przyznania nagrody dokona Kapituła Konkursu 
powołana przez Organizatora, w skład której będą wchodzić: 
 Wicedyrektor Ośrodka 

 Kierownik Działu Pływania, Gimnastyki Korekcyjnej oraz Rekreacji  
i Sportu 

 Przedstawiciel Rady Rodziców 

13. Przy ocenie projektu kapituła konkursu będzie kierowała się następującymi kryteriami:  
a) sposobem przedstawienia tematu, jakim jest właściwe odzwierciedlenie działalności 

Ośrodka,  
b) estetyką wykonanej pracy,  
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c) zaskakującym pomysłem, oryginalnością,  
d) inwencją twórczą uczestników, wrażeniem artystycznym.  

14. NAGRODY: 

 za zajęcie I miejsca: nagroda dla Laureata konkursu: tablet 

 za zajęcie II miejsca: nagroda dla Laureata konkursu: smartfon 

 za zajęcie III miejsca: nagroda dla Laureata konkursu : smartwatch  

Dopuszcza się wyróżnienie interesujących prac 

15. Przystępując do konkursu, jego uczestnik reprezentowany przez rodziców/opiekunów 

prawnych  nieodpłatnie przenosi na Organizatora  całość autorskich praw majątkowych 
do swojej pracy/utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa 
autorskiego i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojej pracy/utworu  
oraz prac/utworów powstałych wskutek wykonywania przez Organizatora autorskiego 
prawa zależnego   na wszelkich polach eksploatacji w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy/utworu oraz pracy/utworu 

powstałego wskutek wykorzystania przez Organizatora autorskiego prawa zależnego 
— wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy/utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę/utwór 
utrwalono oraz pracy/utworu powstałego wskutek wykorzystania przez 
Organizatora autorskiego prawa zależnego - wprowadzenie do obrotu, użyczenie 
lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania pracy/utworu oraz pracy/utworu powstałego 
wskutek wykorzystania przez Organizatora autorskiego prawa zależnego w sposób 
inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
pracy/utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

d) w zakresie dokonywania zmian w pracy/utworze wynikających z potrzeb 
Organizatora wynikających z warunków technicznych wykonania gotowej maskotki.  

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w chwili nadesłania/ 

przekazania pracy do Organizatora.  

16. Nadesłanie pracy zgodnie z regulaminem jest równoznaczne z przeniesieniem prawa 
własności do egzemplarza utworu (pracy) na Organizatora konkursu. 

17. Wszelkie zobowiązania publiczno - prawne pokrywa Laureat konkursu. 

18. Prace niekompletne formalnie nie będą oceniane przez Kapitułę Konkursową. 
19. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 
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20. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie 

konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu. 
21. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga      

Organizator. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,  

oraz interpretowania jego zapisów. 
23. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w dni robocze,  

w godz. 8:00 – 14:00 dzwoniąc do sekretariatu placówki 124106431. 

  

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego 

 

 

 

 

 

 

 

 


