
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO 

RADY  OSIEDLA  KOMOROWICE KRAKOWSKIE 

 

I. Organizator i przedmiot konkursu. 

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Rada Osiedla Komorowice 

Krakowskie zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji graficznej dla Rady Osiedla do 

celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych. 

3. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Rady Osiedla Komorowice 

Krakowskie, w szczególności umieszczane będzie na: wizytówkach, papierze 

listowym, na plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach 

reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych. 

 

II. Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas od 4 do 8 ,  Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Janusza Korczaka , spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. W konkursie przewidziano nagrody.  

4. Uczestnikom konkursu pozostawia się pełną swobodę artystyczną w podejściu do 

zagadnienia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu, 

 dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa  

w niniejszym regulaminie, 

 dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

III. Wymagania projektu i termin realizacji. 

1. Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic)  

z użyciem dowolnej ilości kolorów. 

2. Projekt może być dostarczony: 

 w formie rysunku lub grafiki na papierze (na kartce w formacie A4), 

 w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej (zapisany w rozdzielczości nie 

mniejszej niż 300 DPI, w jednym z wybranych formatów PDF, JPG, GIF). 

3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu 

i powinny być wolne od wad prawnych. 

4. Zgłoszenia niespełniające warunków opisanych w niniejszym Regulaminie nie biorą 

udziału w Konkursie i podlegają zniszczeniu. 



5. Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, 

należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

6. Termin składania prac konkursowych upływa 7 grudnia 2021.  

7. Prace nie podlegają zwrotowi. 

 

IV. Ocena prac konkursowych. 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową ustaloną 

przez Organizatora. 

2. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

3. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

 walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, oddanie charakteru instytucji, 

wyrazistość i czytelność. 

 walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki graficznej 

użytkowej. 

 walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach 

ekspozycyjnych. 

4. Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać Zwycięzcy, jeśli żadna praca 

konkursowa nie będzie spełniała wymogów Konkursu albo kryteriów oceny 

wskazanych w pkt IV niniejszego Regulaminu. 

 

V. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody. 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 grudnia 2021.  

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu w sposób 

telefoniczny oraz ogłoszony zostanie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowym  

w Komorowicach Krakowskich w dniu 11 grudnia 2021. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

zwycięzcy konkursu, a także zwycięskiego projektu oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach reklamowych oraz w mediach i Internecie. 

4. Za najlepszy projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną 

nagrody. 

5. Wybór Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

VI. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych. 

 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 



ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu składa 

oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń, względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej 

niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik poda 

Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci numeru 

telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów  

i dokumentów zgłoszeniowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych 

powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub 

odwołania Konkurs, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu konkursu na logo RADY  OSIEDLA  KOMOROWICE KRAKOWSKIE 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

ul. .………………………………………………..………. 

Kod .………...... - ………………. 

Miejscowość……………………………..…….………..Telefon ………………………… 

E mail……………………………………………….……… 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę Osiedla 

Komorowice Krakowskie, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, adres mailowy, dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na logo 

…………………………………….., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy  

(z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora bądź w innych 

mediach, gdzie prace będą prezentowane. Przyjmuję do wiadomości,  

że administratorem danych osobowych pozostaje Rada Osiedla Komorowice 

Krakowskie  posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ww. konkursie. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na logo 

………………………………………………….   i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt 

…………………………… 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. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

…………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Autora/Autorki pracy 


