Regulamin Konkursu na logo dla
Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
§1
Organizator
Organizatorem Konkursu na logo jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, zwany dalej
Organizatorem.
§2
Cele konkursu
1.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, reprezentacyjnego znaku graficznego
(logo) Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, który ma być podstawą
wizualnej identyfikacji z wyżej wymienioną instytucją.

2.

Logo powinno stanowić graficzne uzupełnienie Organizatora i pełnić rolę nośnika
informacyjnego stosowanego na materiałach firmowych i promocyjnych oraz
siedzibie Organizatora.

3.

Logo powinno być łatwo rozpoznawalne i kojarzone ze statutowymi celami
organizatora, regionem i kurpiowszczyzną.

4.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek
i miejsce zamieszkania. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, opiekun prawny
(rodzic) musi udzielić pisemnej zgody na jego udział w Konkursie.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa

1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;
2) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami, o których mowa w niniejszym
Regulaminie;
3) dostarczenie wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu;
2.

Konkurs polega na zgłoszeniu do dnia 10 lutego 2016 roku pracy w postaci cyfrowego
projektu graficznego w formacie: JPG, GIF, TIF lub w formie pracy plastycznej. Do
projektów zapisanych na płycie CD należy dołączyć także wydruki komputerowe
w formacie A4.

3.

Prace konkursowe wraz z wydrukiem i wypełnioną kartą zgłoszenia, w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Konkurs na logo Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu

w Lelisie” należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury
– Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.
4.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

5.

Przystępując do konkursu autor wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie i posługiwanie
się swoim autorskim projektem logo przez Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
w Lelisie oraz upoważnione przez Centrum osoby.
§4
Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego loga graficznego
opracowania w technice plastycznej lub grafice komputerowej.
2. Projekt Logo powinien odwoływać się do charakteru prowadzonej działalności i jej
przedmiotu - kultury, biblioteki i sportu oraz odwoływać się do lokalizacji CK-BiS
– Gminy Lelis i regionu Kurpi.
3. Praca powinna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika
Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
4. Kryteria oceny:
1) logo musi być niepowtarzalne, oryginalne, łatwe do rozpoznania i zapamiętania,
2) logo musi zawierać nazwę Organizatora (pełną bądź skrót),
3) projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania loga poprzez
jego wykorzystanie na wszelkich drukach firmowych, materiałach promocyjnych oraz
siedzibie Organizatora.
§5
Jury Konkursowe oraz sposób oceniania
1.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Centrum Kultury
– Biblioteki i Sportu.

2.

Ocenie Jury podlegać będą wyłącznie prace konkursowe spełniające wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.

3.

Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nieodwołalne.
§6
Nagrody

1.

Jury Konkursowe przyzna 1 nagrodę główną w wysokości 1000zł słownie: jednego
tysiąca złotych oraz 2 wyróżnienia.

2.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości
zgłoszonych projektów logo.
§7
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej najpóźniej do dnia

20 lutego 2016 roku. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu
wręczenia nagród telefonicznie.
§8
Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
1.

Uczestnik konkursu oświadcza, że logo jest jego autorstwa i nie narusza praw osób
trzecich.

2.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw
autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

3.

Zwycięskie logo staje się własnością organizatora Konkursu, który może je
w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych
i prawnych.

4.

Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
autorskie prawa majątkowe związane z logo w zakresie utrwalania, zwielokrotniania
określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania i prezentowania
w Internecie pracy konkursowej.
§9
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki
i zasady prowadzenia Konkursu.

2.

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.
926 ze zm.).

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na logo CK-BiS o zgłoszeniu udziału w konkursie

KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestnik konkursu biorący udział w konkursie na zaprojektowanie logo Centrum Kultury
- Biblioteki i Sportu:

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………...

Adres

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

Telefon

…………………………………………………………………………..

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuję
Regulamin Konkursu
.................................................
/czytelny podpis osoby
zgłaszającej prace do Konkursu/

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na logo CK-BiS o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na
wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej.
...................................................................
miejscowość i data

Ja niżej podpisany/a, ................................................................. jako przedstawiciel ustawowy
.....................................(imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam zgodę na udział
nieletniego w konkursie plastycznym na logo CKBiS 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 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz
dalszego wykorzystania projektów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach określonych wyżej.
.............................................................
/podpis przedstawiciela ustawowego/

