
REGULAMIN KONKURSU 
NA OKŁADKĘ LONGSHORE DRIFT

I Organizator konkursu 1.1.  Organizatorem  konkursu  na  projekt  okładki  do  książki  pt.  Longshore  Drift jest  Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży (al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża).
II Przedmiot konkursu2.1.  Przedmiotem  konkursu  jest  projekt  okładki  do  powieści  Longshore  Drift,  zwany  dalej  projektem, autorstwa irlandzkiej pisarki Karen Gillece.2.2.  Projekt  będzie  miał  zastosowanie  w  publikacji  Longshore  Drift,  materiałach  informacyjnych i promocyjnych. 2.3.  Na konkurs  jedna osoba może nadesłać  dowolną liczbę projektów wykonanych wybraną  techniką. Prace konkursowe należy przygotować w formacie A3 lub A4.2.4 Na okładkę Oficyna Wydawnicza „Stopka” nałoży następujące elementy: nazwę autora, tytuł książki, swoje logo i logo serii wydawniczej.  2.4. Ponadto należy dołączyć projekt na płycie CD w formacie TIFF lub JPG.
III Cel konkursu3.1. Wyłonienie najlepszego projektu okładki powieści Longshore Drift.3.2. W konkursie zostanie wybrana i nagrodzona praca konkursowa, która najbardziej spełni oczekiwania Organizatora i Autorki.
IV Kryteria oceny prac konkursowychOcena prac konkursowych nastąpi na podstawie poniższych kryteriów:4.1. Wartości artystyczne: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji, zgodność z tytułem i udostępnionymi fragmentami książek.4.2.  Wartości  marketingowe  i  użytkowe:  reprezentowanie  charakteru  tytułu,  czytelność  w  odbiorze, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, przyciąganie uwagi.
V Warunki uczestnictwa w konkursie 5.1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie oświadczenia. Oświadczenie należy dołączyć do przesłanej pracy konkursowej.5.2. W konkursie może brać udział każdy z wyjątkiem osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację i zasiadających w komisji  konkursowej.  Mile widziani  są studenci  akademii  sztuk pięknych i  uczniowie szkół plastycznych.5.3. Prace konkursowe nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów. 
VI  Nagrody6.1. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 500 zł oraz wyróżnienia honorowe. 6.2.  Organizator  wypłaci  nagrodę  w  terminie  do  miesiąca  od  dnia  podania  do  wiadomości  wyników konkursu. 
VII Termin składania prac konkursowych7.1.  Regulamin i oświadczenie są  dostępne na stronie internetowej: www.stopkapress.com.pl.7.2.  Uczestnicy  konkursu  powinni  przesłać  za  potwierdzeniem  odbioru  lub  złożyć  osobiście  prace konkursowe w siedzibie SSP „Stopki”, w terminie do 20 stycznia 2012 roku.7.3.  Każda  praca  konkursowa  musi  się  znajdować  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Konkurs  na okładkę”. 7.4.  W kopercie  z  pracą konkursową należy umieścić  podpisane oświadczenie,  które  każdy uczestnik konkursu może pobrać ze strony internetowej www.stopkapress.com.pl lub odebrać osobiście w siedzibie SSP „Stopka”.
VIII Ogłoszenie wyników konkursu8.1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie SSP „Stopka” (al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża), w terminie do 14 dni od upływu daty składania prac konkursowych. 8.2.  O rozstrzygnięciu konkursu Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział  w  konkursie.  Autor  nagrodzonej  pracy  zostanie  poinformowany  o  zwycięstwie  listownie i telefonicznie.8.3.  Wynik  konkursu  zostanie  podany  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej www.stopkapress.com.pl.8.4. Po zakończeniu konkursu Organizator staje się właścicielem nagrodzonej pracy konkursowej. 



IX Jury konkursu9.1. Oceny prac konkursowych dokona jury konkursu, powołane przez Organizatora. 9.2. Skład jury:Karen Gillece – pisarka irlandzka, autorka powieści Longshore Drift, Seven nights in Zaragoza, Absent Wife, 
My Glass Heart, laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej;Stanisław Kędzielawski – grafik, malarz, kurator plenerów plastycznych;Dorota Gołek – redaktor Oficyny Wydawniczej „Stopka”,;Natalia Kossakowska – redaktor Oficyny Wydawniczej „Stopka”. 9.3.  Jury  konkursu  podejmuje  decyzję  bezwzględną  większością  głosów.  Przy  równej  liczbie  głosów decyduje głos przewodniczącego.9.4.  Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  na  zasadzie  anonimowości,  według  kryteriów  zawartych w regulaminie konkursu. Członkom jury zostaną przedstawione zakodowane prace. 
X Terminarz konkursuOgłoszenie konkursu nastąpi podczas 15. Targów Książki w Krakowie – 3.11.2011 r.Ostateczny termin składania prac konkursowych – 20.01.2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu w terminie do 14 dni od upływu daty składania prac konkursowych. 
XI Unieważnienie konkursu11.1. Organizator unieważni konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa, lub też, jeżeli jury nie rozstrzygnie konkursu. Niezależnie od powyższego Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 
XII Prawa autorskie prac konkursowych12.1. Z chwilą podpisania oświadczenia przez Uczestnika autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy przechodzą na rzecz SSP „Stopka” na następujących polach eksploatacji:a) w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką;b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami,  na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;c) w zakresie rozpowszechniania i publicznego udostępniania okładki, a także wprowadzania do pamięci komputera,  przesyłania  za  pomocą  sieci  multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,  w  tym internetu. 
XIII Informacje o konkursie13.1. Informacji o konkursie udziela Oficyna Wydawnicza „Stopka” od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-16:00, tel.: 86 216 42 61. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na  adres  Organizatora: SSP  „Stopka”,  al.  Piłsudskiego  83,  18-403  Łomża,  e-mail: konkurs@stopkapress.com.pl z dopiskiem: „Konkurs na  okładkę”.
XIV Postanowienia końcowe14.1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi  pocztowe,  kurierskie  lub  usługi  poczty elektronicznej,  z których korzystać będą Uczestnicy. 14.2.  Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych oraz nie odsyła materiałów nadesłanych przez Uczestników.14.3.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.14.4 . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 


