Regulamin konkursu na logo
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije
Organizator:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, z siedzibą Kije 14, 28-404 Kije.
Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 03.10.2017 r. i zostaje podany do wiadomości publicznej m.in.
poprzez publikację na stronie www.kije.pl
Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), który stanie
się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije.
2. Logo ma się składać z sygnetu (symbolu) oraz logotypy (stylizacji literowej) słów
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije.
3. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów
informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije w formie tradycyjnej i elektronicznej.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani.
2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców
lub opiekuna prawnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
•

dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym
regulaminie,

•

dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu.

4. Zgłoszenie pracy konkursowej równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
5. Uczestnik upoważni Organizatora do dokonania niezbędnych dla realizacji celu Konkursu
zmian i modyfikacji projektu loga.
6. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do udziału w Konkursie jedną pracę.
7. Członkowie Komisji Konkursowej są wyłączeni z udziału w Konkursie.
Konkurs:
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kije. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki:
•

działać jako symbol,

•

identyfikować się z obszarem i celami działania Stowarzyszenia,

•

być oryginalny i niepowtarzalny,

•

być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,

•

być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.

2. Projekt musi być wykonany w technice wektorowej. Każdy projekt należy dostarczyć
w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD) jako pliki EPS lub PDF oraz w postaci
wydruku komputerowego, który musi zawierać:
•

logo mieszczące się na kartce formatu A4,

•

wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą.

3. Prace konkursową wraz z wypełnioną Karta zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy
złożyć osobiście lub przesłać na adres SIK „Kasztelania”/ U.G. w Kijach, z adnotacją
na kopercie „Konkurs na loga Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije”. Termin składania prac
konkursowych upływa dnia 22.10.2017 r. decyduje data stempla pocztowego lub data
przyjęcia przez adresata.
4. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych
w niniejszym Regulaminie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez
Organizatora.
Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości ok. 300 zł. O terminie wręczenia nagrody
i uroczystego podsumowania Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej SIK „Kasztelania” i U.G. w Kijach
do dnia 07.11.2017 r.
4. Organizatorzy zastrzegają

sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureacie Konkursu,
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy.
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych:
1. Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw
majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej.
2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne,
na których utrwalono projekty przechodzą na własność Stowarzyszenia.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych

oraz do ich poprawiania.
Postanowienia końcowe:
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu
logo ponosi uczestnik Konkursu.

Dorota Serhej
Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kije

załącznik nr 1
Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije
Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko autora: ….................................................................................................................
w przypadku osoby niepełnoletniej także

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego: …..............................................................................
Adres do korespondencji: …..............................................................................................................
Nr telefonu: …....................................................................................................................................
Adres e-mailowy: …..........................................................................................................................
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na logo Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kije i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani
obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność
w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie
brała udziału w żadnym innym konkursie.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt logo
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku uzyskania nagrody, wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich
autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej na Konkurs na projekt logo
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije.
4. Upoważniam Organizatora do dokonania niezbędnych dla realizacji celu Konkursu zmian
i modyfikacji projektu loga.
….....................................................
data i podpis autora
…....................................................
data i podpis rodzica/opiekuna

