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Regulamin Konkursu 

„Na Logo Centrum Kultury i Sportu w Postominie” 
 

§ 1. Organizator konkursu. 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 

Postomino 97, zwane dalej Organizatorem. 

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs na 

„Logo Centrum Kultury i Sportu w Postominie”, zwany dalej Konkursem. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem 

pracy lub umowami cywilnoprawnymi. 

 

§ 2. Cel konkursu. 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Loga do realizacji i wykorzystania w 

celach popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych, identyfikacji wizualnej itp. 

wydarzeń, Organizatora i gminy Postomino. 

 

§ 3. Przedmiot Konkursu. 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego Loga graficznego 

opracowania w jakiejkolwiek technice malarskiej, grafice komputerowej. 

2. Każdy projekt powinien zawierać techniczne wskazówki umożliwiające jej rzeczywiste 

wykonanie. 

3. Kryteria oceny: 

a) logo musi być niepowtarzalne, oryginalne, łatwe do rozpoznania  

i zapamiętania, 

b) projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania Loga 

poprzez jego wykorzystanie na wszelkich drukach firmowych, bilboardach, 

banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, w rozmaitych formach 

przestrzennych itp.  

 

§ 4. Uczestnicy konkursu. 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie projektu wraz z formularzem 

zgłoszenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu. 

5. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest 

wyrażenie zgody jego przedstawiciela ustawowego na druku stanowiącym Załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. Warunki konkursu. 

1. Uczestnicy Konkursu dostarczają (osobiście, pocztą, itp.) do siedziby Organizatora 

przedmiot Konkursu o którym mowa w § 3. do dnia 02 grudnia 2013 r. z dopiskiem 

„KONKURS – LOGO”. 

2. Nadesłany projekt należy oznaczyć godłem. Do projektu powinna być dołączona 

koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca: 
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a) powtórzone godło, 

b) formularz zgłoszenia do konkursu zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 

1, a w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo zgodę przedstawiciela 

ustawowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

3. Autor może zgłosić maksymalnie trzy projekty, przy czym każdy musi zawierać 

odrębne godło. 

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dostarczenia projektu do Organizatora. Wszelkie 

zgłoszenia dokonane po dniu 02 grudnia 2013 r. nie będą rozpatrywane. 

5. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że 

przesłana praca jest jego oryginalnym pomysłem, wynikiem jego osobistej, 

samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że 

przysługują mu prawa autorskie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

6. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich  

w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa, w szczególności prawa 

autorskie osób trzecich. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn zm) na rzecz organizatora. 

8. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez administratora 

danych, którym jest Organizator Konkursu. Ma też prawo dostępu oraz możliwość 

zmiany swoich danych osobowych zgodnie z przepisami w/w ustawy. 

9. Laureat Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych 

modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w 

celu skutecznego wykorzystania. W szczególności Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmian kolorystycznych, z których logo zostanie wykonane. 

10. Przedłożone prace nie podlegają zwrotowi. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 

nadesłanych projektów związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych 

Organizatora, m.in. w: akcjach promocyjnych, materiałach elektronicznych, grafice 

internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, kopertach, 

albumach, katalogach, notatnikach z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia 

do obrotu, bez jakichkolwiek roszczeń majątkowych ze strony uczestników konkursu. 

12. Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

13. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w przypadku gdy 

prace będą prezentowały niski poziom artystyczny i nie spełnią oczekiwań 

Organizatora. 

 

§ 6. Komisja konkursowa. 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją powoływana jest przez Organizatora. 
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2. Komisja liczy min. 3 członków, w tym: Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza 

Komisji.  

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Organizatora, Urzędu Gminy w Postominie 

oraz przedstawiciele artystów plastyków i mediów. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji 

zostaną zaprezentowane zakodowane prace. 

6. Komisja podejmie decyzję w sprawie wyłonienia laureatów zwykłą większością 

głosów. 

7. Decyzje podjęte przez Komisję zatwierdzane są w formie pisemnego protokołu, mają 

charakter ostateczny i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

8. Komisja dokona wyboru prac oraz przyznania nagród w terminie do dnia 06 grudnia 

2013 r. 

 

§ 7. Nagrody. 

1. Spośród nadesłanych prac Komisja może przyznać następujące nagrody  

i wyróżnienia: 

a) I miejsce – 500,00 zł brutto, 

b) maksymalnie 3 wyróżnienia po 100,00 zł każde. 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody pisemnie w terminie 

do 7 dni od daty posiedzenia Komisji. 

3. Lista nagrodzonych będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz umieszczona na 

stronie internetowej www.ckis.postomino.pl w terminie do 7 dni od posiedzenia 

Komisji. 

4. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych  

w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla wszystkich 

zainteresowanych pod adresem Organizatora wskazanym w § 1 niniejszego 

Regulaminu oraz na stronie internetowej www.ckis.postomino.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu 

bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana 

wyłącznie na stronach internetowych wskazanych w pkt. 1. 

3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować do Organizatora: Marek 

Leśniewski, e-mail: dyrektor.ckis@postomino.pl, tel. (59) 810-93-73 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora 

działania P.P.U.P. „ Poczty Polskiej” oraz innych firm kurierskich. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia do Konkursu „Logo Cenrtu Kultury i Sportu w 

Postominie”. 

2. Załącznik nr 2 – zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

zamierzającego przystąpić do Konkursu. 
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                                                                                                                         Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu  

„Logo Centrum Kultury i Sportu w Postominie” 

 
Zgłaszam swój akces w Konkursie „Logo Centrum Kultury i Sportu w Postominie” 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Adres    ……………………………………………………………………………………….. 

 

tel.   ……………………………………………………………………………………….. 

 

e-mail    ……………………………………………………………………………………….. 

 

1) Do dnia 02 grudnia 2013 r. przekażę materiały konkursowe mojego autorstwa, wg 

wytycznych zawartych w Regulaminie Konkursu.  

2) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki 

uczestnictwa. 

3) Potwierdzam, że projekt zgłoszony do Konkursu nie naruszaj praw, dóbr i godności osób 

trzecich oraz że posiadam do nich także pełne prawa autorskie i nie są one obciążone na 

rzecz osób trzecich. 

4) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich 

nadesłanych przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem. 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………………………. 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis uczestnika) 
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Załącznik nr 2 

 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej  
 

Imię i nazwisko  

rodzica/opiekuna  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Adres    ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nr i seria  

dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………….. 

 

tel.   ……………………………………………………………………………………….. 

 

e-mail    ……………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………….. 

 

w Konkursie „Logo Centrum Kultury i Sportu w Postominie”, organizowanym przez Centrum 

Kultury i Sportu w Postominie. Tym samym Akceptuję regulamin Konkursu. 

 

 

 

       

……………………………………..………………… 

(podpis przedstawiciela ustawowego  

osoby niepełnoletniej) 

 

 


