Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego
oznakowania Autobusu Elektrycznego
1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu graficznego oznakowania
pierwszego w Lublinie autobusu elektrycznego komunikacji miejskiej, zwanego dalej
„Projektem”.
3. Wymagania wobec Projektu:
a) Projekt powinien być przygotowany w oparciu o siatkę pojazdu dostępną na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mpk.lublin.pl,
b) Projekt powinien uwzględniać obowiązujący w Lublinie sposób malowania oraz
oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej,
c) Projekt powinien kojarzyć się z oryginalnością, nowoczesnością i ekologią, a także
stanowić wizytówkę miasta Lublin oraz głównego przewoźnika – „MPK Lublin” Sp.
z o.o.,
d) Projekt musi składać się z elementów graficznych oraz hasła promującego
komunikację miejską jako środek transportu sprzyjający zmniejszeniu ruchu
ulicznego i emisji spalin,
e) Projekt może mieć dowolną formę graficzną umożliwiającą późniejsze
przeniesienie go na autobus.
4. Forma prezentacji Projektu:
a) kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A3,
b) na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF,
*EPS, *JPG o wysokiej rozdzielczości lub w formacie wektorowym z podaniem
parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania,
c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty
jakości.
5. Projekt nie może:
a) naruszać godności ludzkiej,
b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną
oraz narodowość,
c) ranić przekonań religijnych lub politycznych,
d) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
e) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie
środowiska.
6. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz konsorcja podmiotów lub osób.
7. Organizator oraz członkowie Jury i ich rodziny nie mogą uczestniczyć w Konkursie.
8. Uczestnik może złożyć na Konkurs więcej niż jeden Projekt. Każdy Projekt powinien
być dostarczony oddzielnie.
9. Projekt powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie z napisem „Projekt
oznakowania graficznego autobusu elektrycznego”, zawierającej również wypełnioną

Kartę Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie „MPK Lublin” Sp. z o.o.
przy ul. A. Grygowej 56 (kancelaria pokój 2, parter) lub drogą pocztową na adres:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE LUBLIN SP. Z O.O.
20-260 LUBLIN, ul. Antoniny Grygowej 56.
11. Nieprzekraczalny termin dostarczania prac konkursowych upływa 1 grudnia 2014 roku
o godz. 15.00.
12. Prace konkursowe należy składać w godzinach 7.00 – 15.00.
13. O terminowym dostarczeniu pracy konkursowej drogą pocztową decyduje data
stempla pocztowego.
14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
15. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest Dariusz Tomasik
(e-mail: dtomasik@mpk.lublin.pl).
16. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele Prezydenta Miasta Lublin, Zarządu
Transportu Miejskiego w Lublinie, lubelskich mediów oraz Organizatora.
17. Jury Konkursu wybierze jeden Projekt, będący laureatem Konkursu.
18. Nagrodą w Konkursie jest 1 500 PLN – nagroda Prezesa „MPK Lublin” Sp. z o.o.
19. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu (10% wartości) na podstawie ustawy
z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda zostanie
wypłacona po potrąceniu należnego podatku dochodowego od wygranej.
20. Wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie własności
oryginalnego egzemplarza Projektu oraz autorskich praw majątkowych do Projektu,
na polach eksploatacji wskazanych w umowie z laureatem.
21. Nagroda zostanie przyznana po podpisaniu umowy, o której mowa w pkt 20
Regulaminu.
22. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mpk.lublin.pl
do dnia 5 grudnia 2014 roku.
23. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku:
a) gdy na Konkurs nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) wszystkie prace konkursowe nie spełnią wymogów Regulaminu Konkursu,
c) niezadawalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
24. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

