Regulamin konkursu na projekt logotypu
(logo, znak promocyjny) Gminy Jaworzyna Śląska

I. CEL I ORGANIZATOR KONKURSU
1. Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza Grzegorza Grzegorzewic za ,
zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logotyp Gminy Jaworzyna Śląska.
2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu.
3. Logotyp będzie wykorzystywany do celów popularyzatorskich, działań reklamowych oraz
promocyjnych.
4. Logotyp powinien budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter, tradycje
i specyfikę gminy.
5. Logotyp musi zawierać nazwę gminy (Gmina Jaworzyna Śląska lub Jaworzyna Śląska)
i element graficzny.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, z zastrzeżeniem, że prace
muszą być wykonane indywidualnie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III.3 niniejs ze go
Regulaminu,
b) dostarczenie wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejs ze go
regulaminu.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace. W przypadku zgłaszania dwóch
prac należy je ponumerować.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
III. FORMA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ
1. Prace należy zgłosić do Konkursu w zaklejonych kopertach bez podawania na nich danych
autora pracy/nadawcy/oferenta.
2. Kopertę należy opisać: PRACA KONKURSOWA NA PROJEKT LOGOTYPU GMINY
JAWORZYNA ŚLĄSKA.
3. Koperta musi zawierać:
1) pracę(e) konkursową zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive)
w następujących formach:
a) w wersji kolorowej na białym tle, w formacie JPG,
b) w wersji czarno – białej, w formacie JPG,
c) w wersji kolorowej i czarno – białej, w formacie PNG w postaci wektorowej,

4.
5.
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d) wizualizacja, minimum trzy przykłady, z zastosowania logo (np. na stronie
internetowej, koszulce, plakacie, w reklamie prasowej, na papierze firmowym),
w formacie JPG.
2) wydruki pracy (prac) konkursowej w formacie A4,
3) zaklejoną nieopisaną mniejszą kopertę, a w niej oświadczenie autora pracy (prac)
konkursowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Rozdzielczość każdego przesłanego pliku powinna wynosić minimum 300 DPI (przy
formacie min. A5)
Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć do dnia 31 października 2017 r., do godz.
15.00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna
Śląska. Decyduje data i godzina wpływu.
Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
Prace konkursowe nie będą odsyłane autorom.

IV. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazując pracę do udziału w konkursie autor oświadcza, 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, osoba zgłaszająca pracę zrekompens uje
Organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
2. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się do zawarcia umowy z Organizatorem, w ramach
której nieodpłatnie przeniesie na rzecz Organizatora prawa autorskie do logotypu wraz z
prawem do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania w kraju i za granicą, a w
szczególności do:
a) używania i wykorzystywania logotypu we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora konkursu,
b) utrwalania i zwielokrotniania
techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechniania projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetla nie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie.
3. W umowie znajdzie się również zobowiązanie autora do współpracy merytoryc znej
i realizacyjnej przy wykorzystywaniu zwycięskiego logotypu.
4. Autor wybranej pracy zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu
wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego logotypu w
porozumieniu z jego autorem, w celu jego skutecznego wykorzystania.
6. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne
z akceptacją powyższych warunków.

V. OCENA PRAC
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Do oceny prac Burmistrz Jaworzyny Śląskiej powoła Komisję Konkursową.
3. Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięską pracę będzie uwzględniać następujące kryteria:
spełnienie wymagań o których mowa w pkt I.3, kreatywność, estetykę, przejrzystość przekazu,
funkcjonalność.
4. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wyłonienie jednej – zwycięskiej pracy.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości prac, na etapie ich oceny przez
Komisję Konkursową.
6. Komisja Konkursowa ma prawo zakończyć Konkurs bez rozstrzygnięcia.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODA
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Informacja o zwycięskiej pracy zostanie podana do publicznej wiadomości, a autor
zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o tym indywidulanie.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych autora zwycięsk iej
pracy.
4. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową: 1 000,00 zł netto, po wywiązaniu się
z wszystkich postanowień regulaminu.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
2. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Przystąpienie do konkursu na „logotyp Gminy Jaworzyna Śląska” jest jednoznaczne
z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i przyjęciem na siebie
obowiązków z niego wynikających.
4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Organizacyjnym
i Spraw Społecznych u pracownika ds. promocji, kultury i współpracy z organizacja mi
pozarządowymi tel. 74 8588230; e:mail: promocja@jaworzyna.net

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU/AUTORA PRACY

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko/nazwa uczestnika konkursu/autora pracy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Adres:
ul. ……………………………………………………………………………………………….
kod…… - ……. miejscowość ………………………………………………………………..
telefon …………………… e-mail ………………………………

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1) zgłoszona/e przeze mnie do konkursu praca/e jest/są moim dziełem i nie narusza/szają
osobistych praw autorskich innych osób trzecich.
2) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, a w szczególności z jego postanowienia mi
dotyczącymi przeniesienia praw autorskich i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………..….…………...…………………………………
Miejscowość, data i podpis osoby zgłaszającej pracę/prace

