Regulamin konkursu na projekt graficzny
logo Gminy Brody
I. Informacje ogólne
Organizator: Gmina Brody
1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo Gminy Brody.
II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo,
które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich,
promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach
promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach
i materiałach wydawanych przez Gminę Brody.
2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do historii,
przyrody czy urbanistyki Gminy Brody.
III. Warunki uczestnictwa
1.
a)
b)
c)

d)
e)

f)

2.

3.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:
zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
złożą wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo,
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób
fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu.
za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają
przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 3)
Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie
(Załącznik nr 4 do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy
powyższe roszczenie, zrekompensuje Gminie Brody, jako wyłącznie odpowiedzialny,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń
odszkodowawczych,
Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który
może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych
i prawnych
Udział w konkursie jest bezpłatny

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt Logo należy składać w następujących formatach:
a) Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4
b) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach:
*PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym
z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.
c) Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty
jakości.
2. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na
projekt graficzny logo Gminy Brody”.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem oraz załącznikami należy składać
w siedzibie Organizatora: Urząd Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, 68 – 343 Brody, lub
przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 01.10.2018 r. z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo Gminy Brody”.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu
lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie
Komisji Konkursowej.
3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia
projektów powstałych w trakcie przesyłki.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi
Uczestnik Konkursu.
VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody dokonuje Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł brutto.
4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: 31.10.2018 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Brody stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.pl
oraz stronie internetowej Gminy Brody www.brody.pl
3. Wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r., podczas uroczystych obchodów święta
narodowego.
VIII. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu
będą przetwarzane do celów związanych z organizowaniem Konkursu, przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

2. Z chwilą przyznania nagrody Organizator nabędzie autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonych Utworów, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie logo w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
i standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- publiczne rozpowszechnianie logo, jego nadawanie, wystawianie, wyświetlanie lub
odtwarzanie,
- publiczne udostępnianie logo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet,
- prawo do określenia nazwy logo, pod którym będzie ono wykorzystane lub
rozpowszechniane, prawo do wykorzystania logo do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży,
3. Przekazanie projektu oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i osobistych).
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu
będzie Organizator.
5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach
związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, jednak
niezbędne do przekazania nagrody.

IX. Organizator konkursu:
Gmina Brody
Ul. Rynek 2
68-343 Brody
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
……………………………………………………..………………………………………….
Dane kontaktowe:
 adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
 adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
 nr telefonu, adres E-mail:
……………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................
Krótki opis logotypu
……………………………………………………..………………………………………….
1. Oświadczam, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3. W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się
ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję
się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym
związane.

___________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego
data i podpis

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw
majątkowych do projektu graficznego logo.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody, całości autorskich praw
majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) oraz
wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922, z późn. zm.).

……………………………….
/podpis uczestnika konkursu/

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody
o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby
niepełnoletniej.

...................................................................
miejscowość i data

Ja

niżej

podpisany/a,

………………………………………………………..

jako

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam

zgodę

na

jego

udział

w

konkursie

na

znak

graficzny

(logo)

Gminy Brody na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości .................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wyrażam

niniejszym

zgodę

na

umieszczenie

danych

osobowych:

…………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,
z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

.............................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody
stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze
mnie praca w Konkursie plastycznym na projekt graficzny logo Gminy Brody,
organizowanym przez Gminę Brody jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich,
nie była zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 5
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Gminy Brody
o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

..................................................................
czytelny podpis

