Regulamin Konkursu „Co przyniesie noc”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Ezop Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (kod 01-829), przy Al. Zjednoczenia 1 m. 226, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000541115; NIP: 951-238-79-17.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs
adresowany jest przede wszystkim do zawodowych twórców, grafików,
absolwentów i studentów uczelni artystycznych.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, a wzięcie udziału w konkursie jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ilustracji do 3 (słownie: trzech)
wybranych przez Organizatora fragmentów tekstu, pochodzących z książki
obrazkowej dla dzieci od lat trzech, autorstwa Przemysława Wechterowicza pt.
„Co przyniesie noc”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
fragmentów tekstu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bez
zgody autora jest zabronione.
5. Nagrodą w konkursie jest podpisanie z Wydawnictwem Ezop umowy o dzieło
z przeniesieniem praw majątkowych na wydawcę, dotyczącej przygotowania
ilustracji do książki Przemysława Wechterowicza pt.: „Co przyniesie noc”.
Wysokość honorarium zostanie indywidualnie ustalona ze Zwycięzcą.
6. Zwycięzcę w konkursie wyłoni Jury w składzie: Elżbieta Cichy, prezes
Wydawnictwa Ezop, Mariola Cichy, wiceprezes Wydawnictwa Ezop, Alicja Hurko,
odpowiedzialna za dział sprzedaży i marketingu Wydawnictwa Ezop, Przemysław
Wechterowicz, autor książek dla dzieci, Emilia Dziubak, autorka i ilustratorka
książek dla dzieci.
7. Jury oceni: spójność ilustracji z tekstem, jakość, oryginalność, kompozycję
i walory artystyczne prac, zbieżność estetyki przygotowanych prac z formą
pobudzającą dziecięcą wyobraźnię.
8. Termin ogłoszenia decyzji Jury: 1 marca 2017 r. Zwycięzca zostanie
powiadomiony o decyzji Jury drogą e-mailową. Ponadto na stronie Wydawnictwa
Ezop pojawi się krótka informacja podsumowująca konkurs.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo niewybrania Zwycięzcy, jeśli
nadesłane prace nie spełnią wymienionych w punkcie 7 kryteriów.
10. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do dokończenia pracy nad książką
w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy liczonym od dnia 1 marca 2017 r.
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11. Termin przyjmowania prac rozpoczyna się z dniem 21 października 2016 r. i trwa
do dnia 31 stycznia 2017 r.
12. Zgłoszone prace powinny obejmować trzy ilustracje – po jednej do każdego
fragmentu książki pt. „Co przyniesie noc” (Załącznik nr 1).
13. Akceptowane będą prace wysłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:
2ezop@wp.pl O ważności zgłoszenia decyduje data wysłania wiadomości.
14. Prace przyjmowane będę wyłącznie w formacie PDF o rozmiarze nie większym
niż 5 MB.
15. Przyjęty format dla ilustracji to: 210x270 mm. (orientacja pionowa). Technika
wykonania ilustracji dowolna.
16. Wysłane na konkurs prace muszą stanowić oryginalną twórczość i nie mogą
naruszać dóbr osób trzecich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.
Jakiekolwiek naruszenie dóbr osób trzecich przez Zwycięzcę konkursu będzie
skutkowało skierowaniem sprawy do sądu.
17. Postanowienia organizatora konkursu są ostateczne a Uczestnikom konkursu nie
przysługuje prawo do odwoływania się od decyzji Organizatora.
18. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ezop.com.pl
19. Wszelkie pytania należy kierować na adres: 2ezop@wp.pl lub telefonicznie:
22 834 17 56.
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