Regulamin konkursu na logo
Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”.
Cel konkursu
1. Celem i przedmiotem konkursu jest stworzenie logo graficznego Stowarzyszenia
Kwaterodawców „Kraina Sudecka”.
2. Logo
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popularyzatorskich,

jako

reklamowych,
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do
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itp.

identyfikacyjnych,
Logo

będzie

wykorzystywane na stronie internetowej, plakatach, papierze firmowym czy innych
drukach wydawanych przez Stowarzyszenie.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Powiatu
Dzierżoniowskiego.
2. Na konkurs można nadesłać dowolną liczbę projektów.
3. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej.
4. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki CorelDraw (.cdr), Adobe Illustratora
(.ai) oraz dołączyć wydruki komputerowe.
5. Nie ma wymagań co do kształtu i rodzaju czcionki użytych w logo, jednakże sugeruje
się wykorzystanie koloru zielonego ze względu na charakter Stowarzyszenia.
Projekt powinien zawierać:
Projekt logotypu
Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:
1) Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm,
2) Wersję czarno-białą znaku.
Projekt powinien również:
a. zawierać elementy kojarzące się ze Stowarzyszeniem Kwaterodawców „Kraina
Sudecka”;
b. być niepowtarzalny i oryginalny;
c. być łatwym do rozpoznania i zapamiętania znakiem Stowarzyszenia
Kwaterodawców „Kraina Sudecka”.
6. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1 (biuro obsługi klienta ) do dnia 20.02.2012 roku. Wykonane prace

konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA
LOGO” w formie czarno – białej i kolorowej wydruku w formacie A4 oraz płycie CD.
7. W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu:
a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu
b. Adres, telefon, e-mail
c. Oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa
autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób
trzecich. (załącznik nr 1)
d. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2)
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2012 r.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci wyjazdu do Berlina na targi
turystyczne (wyjazd na targi odbędzie się 10.03.2012 r.).
3. Jury wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę.
4. Jury może przyznać także wyróżnienia.
5. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagrody głównej nastąpi 01.03.2012 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.
6. Przy ocenie prac Jury będzie brać pod uwagę:
a. Pomysł
b. Uniwersalność i funkcjonalność.
c. Walory graficzne
7. Zwycięzca konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o zwycięstwie telefonicznie.
Prawa organizatorów
1. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu autor zwycięskiego projektu przenosi na
Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka” prawa majątkowe i autorskie oraz
udziela zgody na ich wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji.
2. Organizator konkursu dopuszcza wykorzystanie całości lub fragmentu logo,
a uczestnik konkursu wyrazi na to zgodę w stosownym oświadczeniu. (załącznik nr 3).
Postanowienia końcowe
1. Nadsyłanie prac wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieujętych w regulaminie, ostateczne decyzje w sprawach konkursu
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3. Po zakończeniu konkursu w holu siedziby Urzędu Gminy Dzierżoniów zostanie
zorganizowana wystawa prac konkursowych, wraz z podaniem imion i nazwisk
autorów.
4. Dane uczestników konkursu nie zostaną przekazane osobom trzecim.
5. Organizator konkursu zapewnia, że prace, które nie wygrały konkursu, nie będą przez
niego wykorzystane w żaden sposób, z wyjątkiem pkt 3 Postanowień końcowych.
6. Wszelkich informacji udziela:
Bożena Olejniczak tel. 601-741-956

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

OŚWIADCZENIE (załącznik numer 1)
1.

2.

Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na Logo
Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka” oraz, że nie narusza
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów
prawa.
W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne
przeniesienie praw autorskich i majątkowych do pracy zgłoszonej na
konkurs na Logo Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”.

………………………
Imię i nazwisko

……………………………….
podpis

OŚWIADCZENIE (Załącznik numer 2)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu na logo
Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka” dla celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, o
którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego
przekazu.

………………………………………….
Imię i nazwisko

…………………………………………..
podpis

OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 3)

Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń względem
Organizatora
Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy
konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej
wykorzystania w ograniczonym zakresie.

…………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………

podpis

