
Regulamin Konkursu na 

PROJEKT  LOGO/ZNAKU  promującego w Gminie Stryków obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

Konkurs pod patronatem Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego 

 

I. Informacje ogólne 

Organizator: Gmina Stryków 

 

II. Przedmiot konkursu 

 Konkurs obejmuje rysunkowe lub komputerowe opracowanie projektu graficznego logo/znaku 

promującego w Gminie Stryków obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w które 

należy wpleść barwy, godło Strykowa lub inny motyw związany z wydarzeniami lub postaciami, 

symbolami z Gminy Stryków, jakie przyczyniły się do odzyskania wolności naszego kraju. 

 

LOGO/ZNAK będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 

promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, 

folderach, na plakatach, banerach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach 

wydawanych przez Gminę Stryków i inne jednostki organizacyjne i podmioty Gminy Stryków. 

LOGO/ ZNAK POWINNO: 

- być czytelne i łatwe do zapamiętania 

- być łatwo identyfikowane z treściami patriotycznymi oraz z Gminą Stryków 

- wzbudzać pozytywne emocje 

- nie zawierać treści obraźliwych 

- nie być zbyt skomplikowane 

- składać się z krótkiego napisu (stylizacji literowej) lub prostego rysunku (elementu   

  graficznego) lub połączenia napisu z rysunkiem 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby dorosłe, uczniowie szkół oraz dzieci, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia; 

b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą      

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) stanowiące 

załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu;  



c) za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają przedstawiciele 

ustawowi (załącznik nr 2); 

d) przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 3 

do regulaminu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich; 

e) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zobowiązuję 

się jako wyłącznie odpowiedzialny do podjęcia czynności niezbędnych do zwolnienia Gminy z 

roszczeń odszkodowawczych.  

2. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je 

w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt Logo można składać w następujących formatach: 

a) Rysunek, ilustracja wykonana ręcznie na kartonie o wymiarach 40x40 cm; 

b) Wykonane techniką komputerową - na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD 

zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi  oraz w formacie 

wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych  do właściwego użytkowania z 

dołączonym wydrukiem w formacie max= A3. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1  projekt graficzny logo/znaku. 

3. Praca musi być opisana na przytwierdzonej kartce w następujący sposób: 

      - Imię i nazwisko autora,  

      - wiek i klasa lub zaznaczenie „wiek pow. 20 lat” (w przypadku  osoby dorosłej),    

      - adres placówki szkolnej,  

      - nr telefonu i adres e-mail autora do kontaktu,  

      - krótki opis logo. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1.  Opisane prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać osobiście lub 

drogą pocztową w siedzibie Domu Kultury w Strykowie, pl. Łukasińskiego 4 do 5 marca 2018 r. 

(decyduje data wpływu pracy) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt logo/znaku promującego 

w Gminie Stryków 100-lecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę”. 

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. Organizator 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 głównego laureata konkursu na projekt graficzny logo dokonuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Burmistrza Strykowa, na zasadach i w terminie określonym przez Organizatora. 

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: przedszkole i zerówka, klasy I-

IV SP, kl. V-VII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych pow. 15 lat, dorośli pow. 20 lat. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w formie rzeczowej, a pozostałe wybrane prace 

wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia głównego laureata konkursu. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Planowana data ogłoszenia wyników i rozdania nagród: 14 marca 2018 r. o godz. 10.00 w 

Domu Kultury w Strykowie, pl. Łukasińskiego 4. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w  Strykowie – www.strykow.pl oraz OKiR w Strykowie – www.okirstrykow.pl 

 

VIII. Organizator konkursu: 

Gmina Stryków 

ul. Kościuszki 27 

95-010 Stryków 

 

       Współorganizator (adres do przesyłania prac – liczy się data wpływu):  

                                     Ośrodek Kultury i Rekreacji 

                                      Pl. Łukasińskiego 4 

                                      95-010 Stryków 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 



 Załącznik nr 1 

  

do Regulaminu Konkursu na projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie obchodów 

odzyskania niepodległości przez Polskę 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 logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie obchodów odzyskania 

niepodległości przez Polskę, 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. 1579) jak i praw zależnych oraz zobowiązują się do niewykonywania przysługujących mi praw 

osobistych. 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

 

 

 

……………………………….  

 /podpis uczestnika konkursu/ 

  

 



Załącznik nr 2 

  

do Regulaminu Konkursu na projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie obchodów 

odzyskania niepodległości przez Polskę 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 projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 

100-lecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę 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) w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz dalszego wykorzystania projektów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

zasadach określonych wyżej.  

Niniejszym oświadczam, jako przedstawiciel stawowy nieletniego, że wyrażam zgodę na   

nieodpłatnie przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt logo/znaku promującego w Gminie 

Stryków 100-lecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, całości autorskich praw 

majątkowych do projekt graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579) jak i praw zależnych oraz zobowiązują   

się do niewykonywania przysługujących mi praw osobistych. 

 

............................................................. 

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  



Załącznik nr 3  

 

do Regulaminu Konkursu na projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie obchodów 

odzyskania niepodległości przez Polskę 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 na projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie obchodów 

odzyskania niepodległości przez Polskę organizowanym przez Gminę Stryków jest mojego autorstwa, 

nie narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu. 

 

.......................................................... 

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

do Regulaminu w Konkursie na projekt logo/znaku promującego w Gminie Stryków 100-lecie 

obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

.................................................................. 

                                                                                   czytelny podpis 


