
REGULAMIN 

KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA LEŚNICY I OKOLIC 

1. Organizatorem Konkursu jest Partnerstwo dla Leśnicy i Okolic. 

2. Cele Konkursu 

Rozpowszechnienie wiedzy o Partnerstwie dla Leśnicy i Okolic oraz stworzenie 

rozpoznawalnego znaku dla tej Organizacji. Zrealizowane dzieło będzie służyć promocji idei 

Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic. 

3. Warunki Konkursu 

1) Zaprojektowanie LOGO - forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i 

jednoznacznie identyfikująca organizację oraz jej główne założenia: LUDZIE, 

WSPÓLNY CEL, JAKOŚĆ ŻYCIA I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA. 

2) Projekt może być wykonany w dowolnej technice nie mniejszy niż 8cm x 8cm lub 

średnicy 8 cm. 

3) Praca powinna być wyeksponowana na formacie A4. 

4) W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy złożyć jednocześnie 

projekt na płycie CD oraz jego wydruk. 

5) Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualnie lub grupowo np. rodzinnie  

(do 4 osób). 

6) Każda osoba indywidualna lub grupa może zgłosić jeden projekt. 

7) Organizator, w porozumieniu z autorem, zastrzega sobie prawo do ingerencji 

w projekt przesłany na konkurs w celu nadania mu ostatecznej formy i treści. 

8) W opisie pracy należy podać: 

a) Imię/ona i nazwisko/a wykonawcy/ów. 

b) Dane kontaktowe (mail, telefon) do wykonawcy/-ów lub ich opiekuna 

prawnego. 

c) Oświadczenie o prawach autorskich oraz w przypadku osób 

niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie 

(w Załączeniu). 

4. Kryteria Pracy 

W pracy będą oceniane: 

1) pomysł, innowacyjność 

2) zgodność pracy z celami konkursu (patrz pkt 2. Regulaminu) 

3) estetyka pracy 

5. Zgłoszenia 

1) Termin nadsyłania prac mija 16 maja 2016, prace konkursowe należy składać 

w sekretariacie Stowarzyszenia Karan (ul. Władysława Skoczylasa 8, od 



poniedziałku do piątku w godz., 11-16) lub w Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej  

(ul. P. Eluarda 51-55 w godzinach pracy Biblioteki). 

2) Do prac należy dołączyć oświadczenie o prawach autorskich i zgodę rodzica 

lub opiekuna na udział w Konkursie (w załączeniu). 

6. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce dnia 3.06.2016 w czasie Ekofestynu 

organizowanego dla społeczności Leśnicy w Zespole Szkół nr 24 przy ul. P. Eluarda 51-55. 

Ponadto Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników Konkursu w Gazecie 

Leśnickiej, na stronach internetowych członków Partnerstwa oraz Rady Osiedla. 

7. Nagroda główna to voucher na obiad lub kolację (do 4 osób) do restauracji Familia 

o wartości 200 zł (nie wymienia się na gotówkę). 

8. Postanowienia ogólne 

1) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące 

udział w konkursie na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na 

potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz przeniesienie praw autorskich na 

organizatora konkursu. 

2) Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku z Konkursem będą 

przetwarzane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy/ów i zostaną zniszczone po 

zakończeniu Konkursu. 

3) Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust. 5 

osobom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia. 

4) Prace oceniać będzie komisja powołana przez członków Partnerstwa dla Leśnicy 

5) Członkami Komisji nie mogą być osoby biorące udział w Konkursie lub związane z 

nimi rodzinnie. W przypadku takiego zgłoszenia dana osoba automatycznie 

przestaje być członkiem Komisji. 

6) Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: informacje o ilości 

dostarczonych prac zgodnych z regulaminem, ilości prac nie spełniających 

wymogów formalnych, decyzji komisji wraz z uzasadnieniem, składzie komisji, dacie 

i miejscu posiedzenia, podpisy członków komisji; oryginalne prace jako załącznik; 

protokół jest przechowywany w dokumentach Partnerstwa przez 1 rok. 

7) Prace konkursowe nie będą zwracane. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

9) Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  
NA LOGO PARTNERSTWA DLA LEŚNICY I OKOLIC 

 
 

PONIŻSZE INFORMACJE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI: 
 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….. 
 

Nazwa placówki do której uczęszcza autor (tylko w przypadku osób uczących się) 
 

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

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

Telefon kontaktowy................................................................................... 
 

e-mail…………………………………………………………………………………………. 
 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych prac 

oraz że przenoszę bezpłatnie na Partnerstwo dla Leśnicy i Okolic Organizatora Konkursu na 

LOGO prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie prac, na następujących polach 

eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracami, a w szczególności: 

publicznego wykorzystania prac, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach 

marketingowych, promocyjnych, reklamowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu 

zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik 

konkursu i/lub osoba go reprezentująca – opiekun prawny zapoznała się z treścią Regulaminu 

konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w Konkursie. 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję 

wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

 
 

…………..……………………. 
Data i czytelny podpis uczestnika 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

W przypadku osób niepełnoletnich 



ZGODA 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................................................................... 
 
 
 
 
 
W konkursie na LOGO PARTNERSTWA DLA LEŚNICY I OKOLIC organizowanym przez 

Partnerstwo dla Leśnicy. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem /am się z Regulaminem Konkursu. 

 
 
 
 
 

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna  

W przypadku osób niepełnoletnich 

 
 


