
REGULAMIN

konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo Gminnego Centrum Kultury i
Biblioteki w Parchowie

§ 1 

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  konkursie  na
opracowanie znaku graficznego – logo Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie,
zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. 

3. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego – niepowtarzalnego projektu logo GCKiB w
Parchowie, które będzie symbolem identyfikacji wizualnej instytucji i będzie przeznaczone do
celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. 

4.  Logo  powinno  jednoznacznie  kojarzyć  się  z  Gminą  Parchowo,  kulturą,  lokalnymi
tradycjami będącymi wyróżnikiem dla regionu. 

5. Logo nie może zawierać w sobie obowiązującej oficjalnej wersji herbu Gminy Parchowo
oraz logo Gminy Parchowo. 

§ 2 

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest adresowany jest do wszystkich chętnych. Udział w konkursie ma charakter
dobrowolny.  W przypadku osób niepełnoletnich  wymagana  jest  pisemna zgoda rodziców,
bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia na udział w konkursie.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie
ich najbliższych rodzin. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2.  Projekty znaku graficznego - logo mogą być  wykonane w dowolnej  technice (rysunek,
grafika)  z  użyciem  dowolnej  ilości  kolorów,  przy  wykorzystaniu  dowolnego  programu
graficznego. Znak powinien być czytelny również w wersji czarno-białej. 

3. Projekty logo powinny być przedłożone w wersji drukowanej w formacie A4. Dodatkowo
uczestnik  konkursu  może  wykonać  projekt  w  wersji  elektronicznej  zapisanej  na  nośniku
danych w jednym z wybranych formatów (CDR, PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI. 



4. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt logo. 

5. Prace nadesłane bez podpisanego druku zgłoszenia (załącznik nr 1) nie będą oceniane. 

6. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z tym, że przekazujący oświadcza, iż
prace te nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i
osobistych  praw autorskich.  Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  w  przypadku,  gdy
osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy konkursowej. 

7.  Uczestnik  konkursu  ma  obowiązek  dołączyć  do  prac  konkursowych,  wypełnioną  kartę
zgłoszenia  (załącznik  nr  1),  na  której  własnym  podpisem  (bądź  w  przypadku  osób
niepełnoletnich, podpisem opiekuna prawnego) wyraża zgodę na podanie danych osobowych
uczestnika  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania  nagrody.  Poprzez  podanie  danych
osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z
załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach, gdzie
prace  będą  prezentowane.  Organizator  podkreśla,  że  nadesłane  dane  osobowe  będą
wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych

1.  Projekty  logo  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  należy  przesłać  pocztą  na  adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo, ul. Strażacka 2, 77-124 Parchowo, lub dostarczyć
do jednostki osobiście w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na logo GCKiB”. 

2. Czas nadsyłania prac: do 30.04.2022 rok. 

§ 5 

Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagrody

1.  Zwycięzcę  konkursu  wyłoni  Komisja  Konkursu,  powołana  przez  Dyrektora  GCKiB w
Parchowie. 

2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor GCKiB w Parchowie.

3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od
niej prawo odwołania. 

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zakończenia  postępowania  konkursowego  bez
wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej. 

5.  Informacja  o  zwycięskim  projekcie  znajdzie  się  na  stronie  internetowej  GCKiB  w
Parchowie – www.gckib-parchowo.pl oraz na profilu społecznościowym @GCKiB. 

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu telefonicznie. 

7. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. oryginalność, 

http://www.gckib-parchowo.pl/


b. łatwość kojarzenia i zapamiętywania, 

c. estetyka formy graficznej,

d. czytelność i funkcjonalność. 

8.  Autor  projektu  ocenionego  najwyżej  przez  Komisję  Konkursową  otrzyma  nagrodę
pieniężną w wysokości 500 złotych. Honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie
zawartej z nim umowy o dzieło. 

§ 6 

Prawa autorskie

1. Wraz z nadesłaniem swojej propozycji do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść
na  Organizatora  wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe do pracy konkursowej  dostarczonej
Organizatorowi  oraz  prawa  do  nieograniczonego  korzystania  i  rozporządzania  nią  przez
Organizatora w kraju i za granicą. 

2.  Zwycięzca  Konkursu  zobowiązuje  się  do  niezgłaszania  żadnych  roszczeń  względem
Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystywania przez niego pracy konkursowej.

§ 7 

Postanowienia końcowe

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do
nie wyłaniania zwycięzcy. 

4.  Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym
Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną  automatycznie  wyłączone  z
konkursu. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu. 


