
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY 

ZNAK FIRMOWY (LOGO) WAWRZYŃCOWYCH HUD W UJSOŁACH 

 

I. ORGANIZATOR 

Gmina Ujsoły 

 

II. ADRESAT KONKURSU 

Dla osób w wieku od 10-99 lat 

 

III. CELE KONKURSU 

-  Opracowanie logo znaku firmowego imprezy kulturalnej Wawrzyńowe Hudy w Ujsołach 

- Zachęcanie mieszkańców do aktywności twórczej, integracji społecznej, pogłębienia 

tożsamości  lokalnej. 

 

IV. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST: 

- dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym 

regulaminie, 

- dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej 

(logo_karta_zglosz.pdf), stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu i dostępnego na 

stronie internetowej Gminy Ujsoły, 

- w przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub 

opiekunów prawych stanowiąca załącznik nr 2, 

- konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, 

spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. 

 

Zgłoszenie prac konkursowych równoznacznie jest z akceptacją regulaminu Konkursu. 

 

V. KONKURS 

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo na potrzeby promowania 

imprezy kulturalnej Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach. Każdy projekt musi spełniać 

następujące warunki: 

a) mieć charakter symbolu, kojarzącego się z Ujsołami 



 

b) budzić dobre skojarzenia z imprezą kulturalną Wawrzyńcowe Hudy 

c) być oryginalny, 

d) być łatwy do rozpoznania i zapamiętania, 

e) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny 

2. Projekty powinny być wykonane: 

- maksymalnie w 3 kolorach 

- najprostszą techniką (kredki, ołówek, flamaster) 

- z ograniczoną ilością szczegółów (projekt będzie przerobiony na wersję elektroniczną i 

zostanie wykorzystany do promocji imprezy kulturalnej Wawrzyńcowe Hudy). 

3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników. Nie dopuszcza 

się do konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maks. jeden projekt 

logo. 

4. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy 

złożyć osobiście lub przesłać na adres: 

 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach 

ul. Bystra 1, 34-371 Ujsoły 

z adnotacją na kopercie "Konkursu na logo "Wawrzyńcowych Hud". 

Termin składania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2018 r. 

W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub 

opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do regulaminu) 

 

5. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym 

paragrafie będzie powodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora. 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora, w 

terminie do dn. 7 maja 2018 r. Decyzje jury są ostateczne. W wyniku Konkursu zostanie 

wyłoniony tylko jeden zwycięzca oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia. 

2. Zwycięzca otrzyma tablet, a wyróżnione osoby również otrzymają upominki. 

3. Informacje o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie www.ujsoly.com.pl oraz 

w CKSiR Ujsoły i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ujsołach. 



 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości 

informacji o laureacie Konkursu. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 § 1 

Autor oświadcza, że jest twórcą nadesłanej przez siebie pracy w ogłoszonym przez 

organizatora konkursie na logo Wawrzyńcowych Hud dalej zwanej „dziełem” oraz zapewnia, 

że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wskazanego dzieła i że 

dzieło stanowiące przedmiot konkursu nie jest obciążone prawami osób trzecich, ani nie 

narusza praw autorskich osób trzecich. 

 

Autor przenosi na Organizatora w całości i bez żadnych ograniczeń autorskie prawa 

majątkowe do dzieła wymienionego w § 1 w zakresie wszystkich pól eksploatacji dzieła, a w 

szczególności: 

 

a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez niego 

wskazanych,  

b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: graficznymi, 

fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, 

multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi, 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,  

d) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, 

spotkaniach i konferencjach realizowanych przez Organizatora i podmioty działające na 

rzecz Organizatora,  

e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami 

odtworzeń, nadań i remisji, 

f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo,  

g) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania logo w Internecie, 

rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, 



 

teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

h) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia logo, 

i) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, 

j) zarejestrowania jako znaku firmowego. 

3. Organizator ma prawo wykorzystywać dzieło w dowolny sposób, w tym także dokonywać 

zmian, przeróbek i dowolnych synchronizacji z innymi dziełami. Organizator przysługuje 

wyłączne prawo do zarejestrowania dzieła w charakterze znaku firmowego (w całości lub we 

fragmentach) w Urzędzie Patentowym RP oraz w innych urzędach dokonujących rejestracji 

znaków towarowych. 

 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Autor przenosi na Organizatora 

wyłączne prawo do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych oraz prawo własności nośnika na jakim dzieło zostało złożone. 

 

5. Autor upoważnia Organizatora nieodwołalnie, do rozpowszechniania dzieła bez 

wskazywania jego autorstwa lub do oznaczania dzieła i decydowania o jego oznaczaniu, 

zależnie od potrzeb Organizatora. Nadto Autor upoważnia Organizatora do wykonywania w 

imieniu Organizatora autorskich praw osobistych do dzieła, w tym prawa do decydowania o 

pierwszym publicznym udostępnieniu, do wykonywania nadzoru autorskiego, ingerowania w 

integralność dzieła. 

 

 

§ 2 

1. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne, 

na których utrwalono projekty przechodzą na własność Gminy Ujsoły.  

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych 

oraz do ich poprawiania. 

 



 

 

VIII. 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. 

4. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel.: (33) 8647 350. 


