Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/338/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 stycznia 2010

OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Śląskiego


ogłasza konkurs na opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”


Projekt powinien nawiązywać do symboliki Województwa Śląskiego.
Projekty należy składać w terminie do 28.02.2010 r.













Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/338/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 stycznia 2010


REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I WZORU
ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO”


1. Informacje ogólne.
Przedmiotem Konkursu jest wybór nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

2. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego.

3. Cele konkursu.
Zmiana dotychczasowego wizerunku odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

4. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Projekt powinien określać wymiary, kolorystykę, kształt odznaki i sposób zamocowania zapięcia. Oczekuje się, że projekt będzie nawiązywał do symboliki Województwa Śląskiego. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest uzyskanie akceptacji dla projektu odznaki przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników.
Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne pow. 18. roku życia będące obywatelami polskimi oraz podmioty prawne. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizatorzy Konkursu, członkowie Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Do projektu należy dołączyć opis odznaki honorowej wraz z jej symboliką. Autor projektu wyłonionego w konkursie jest zobowiązany do reprezentowania projektu przed Komisją Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji do momentu uzyskania jej akceptacji dla projektu.

6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o pełnoletniości i miejscu zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub siedzibie firmy, oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu całości praw autorskich do odznaki honorowej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z konkursem oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

7. Miejsce, termin i sposób składania projektów.
Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej: www.silesia-region.pl" www.silesia-region.pl. W kopercie zawierającej prace konkursowe należy umieścić zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe(imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres, nr tel.) oraz niezbędne oświadczenia (załączniki, o których mowa w pkt. 6 regulaminu). Kopertę zawierającą projekt z danymi osobowymi należy oznaczyć w następujący sposób :



Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice,  ul. Ligonia 47

z dopiskiem:
KONKURS NA PROJEKT ODZNAKI HONOROWEJ
„ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO”



Koperty z danymi osobowymi zostaną otwarte po rozstrzygnięciu konkursu. Projekty należy składać w terminie do 28.02.2010 r.


8. Ocena prac konkursowych.
Nadesłane projekty zostaną przedstawione Komisji opiniującej projekty. Skład Komisji określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Posiedzenie Komisji opiniującej odbędzie się w terminie do 14 dni od daty zamknięcia konkursu. Komisja  może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przedstawi informację z przebiegu konkursu na stronie www.silesia-region.pl" www.silesia-region.pl Zarząd Województwa Śląskiego nie zwraca nadesłanych prac.

9. Ogłoszenie wyników.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po uzyskaniu akceptacji projektu odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10. Nagroda.
Nagroda w wysokości 3.000 złotych podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Wypłata nagrody na wskazane konto nastąpi po podpisaniu umowy, o której mowa w pkt. 11 w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.

11. Umowa.
Zwycięzca konkursu po jego zakończeniu podpisze umowę nieodpłatnego przeniesienia całości praw autorskich do odznaki honorowej Województwu Śląskiemu na ich utrwalenie i zwielokrotnienie rożnymi technikami oraz bezterminowe publiczne prezentowanie zgodnie z regulaminem używania odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na projekt  odznaki  honorowej
„Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

W skład Komisji Konkursowej oceniającej projekty 
odznaki honorowej 
„Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wchodzą 

Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego

oraz 
jako obserwatorzy :

Michał Czarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Ludgarda Buzek - Przewodnicząca Kapituły Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego wytypowany przez Komisję Edukacji Nauki i Kultury

