
REGULAMIN KONKURSU 
 

NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO GMINY NIEGOWA 
   
§ 1 Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu na logo Gminy Niegowa  jest Gmina Niegowa (adres: ul. Sobieskiego 1, 42-
320 Niegowa), zwana dalej Organizatorem.  
§ 2 Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminy Niegowa ,w łatwej do 
rozpoznania i zapamiętania formie graficznej. 
2. Logo będzie stosowane w celu identyfikacji wizualnej i promocji Gminy, na wszelkich możliwych 
polach eksploatacji, w szczególności wykorzystywany będzie na papierze firmowym i innych 
materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, 
gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej..  
 3. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, wykonaną w dowolnej technice . 
4 Logo nie może zawierać w sobie herbu Gminy Niegowa, może natomiast nawiązywać do jego 
elementów. Projekt logo powinien być wykonany w wersji czarno-białej i kolorowej.  
4. Projekt logo musi być możliwy do prezentacji w postaci cyfrowej.   
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace. 
§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie   
1.Konkurs ma charakter otwarty i jest konkursem jednoetapowym. Jego uczestnikiem może być 
każda osoba fizyczna lub prawna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego 
postanowienia, oraz  potwierdzi ten fakt  w formularzu zgłoszenia ( załącznik nr 1 do Regulaminu).    
W przypadku osób niepełnoletnich ww zgłoszenie winno być podpisane przez autora pracy i  
przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża  tym samym zgodę na udział osoby 
niepełnoletniej  w konkursie.  
2. Uczestnik ( oraz w przypadku osób niepełnoletnich, jego przedstawiciel ustawowy) wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, w tym, na podanie imienia i nazwiska 
autora projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie  projektu przez Organizatora w sposób dowolny, 
w tym upublicznienia w mediach, stronie internetowej i materiałach sygnowanych przez Gminę                   
( załącznik nr 3 i 2 do Regulaminu)  
3. W przypadku osób działających wspólnie – zgłoszenie wymienione w ust 1. oraz oświadczenie o 
przetwarzaniu  danych osobowych ( załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2 ( prawa 
autorskie) podpisują wszyscy członkowie zespołu indywidualnie. Brak kompletu dokumentów, bądź 
brak podpisu, powoduje odrzucenie pracy bez oceny. 
4. Zabrania się  oznaczania prac w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację autora(ów), w tym.; 
podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowania . Oznaczenia prac dokonają 
członkowie Komisji Konkursowej na podstawie załączonego zgłoszenia.  
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Urzędu Gminy 
Niegowa oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( małżonkowie, rodzeństwo, dzieci, w tym 
przysposobione) 
 6. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów, użytymi 
do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.  
7. Regulamin, wraz z załącznikami można otrzymać w budynku Urzędu Gminy Niegowa,  Referat 
rozwoju, ochrony środowiska i promocji gminy ( pok.16) ul. Sobieskiego 1,  bądź pobrać ze strony 
internetowej www.niegowa.pl   lub  www.niegowa.bip.net.pl    
§ 4 Wymagania dotyczące pracy konkursowej   
Praca konkursowa ( projekt logo), powinna zostać złożona na papierze formatu A4, w wersji 
kolorowej lub czarno – białej wraz z wersją elektroniczną ( na płycie CD lub innym cyfrowym nośniku 
danych) zawierającym obydwie wersje logo, tj.  kolorową i czarno - białą, w optymalnym rozmiarze 
oraz w jego najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu. 

http://www.niegowa.pl/
http://www.niegowa.bip.net.pl/


 Wersja cyfrowa powinna być zapisana w pliku JPG , BMP ,  TIFF, lub odpowiadającym im pliku 
otwartym w takiej rozdzielczości i wielkości, aby możliwe było bezstratne powiększanie lub 
pomniejszanie projektu.    W przypadku, gdy uczestnik konkursu składa 2 projekty, każdy z nich wraz z 
załącznikami, o których mowa w §3, należy dostarczyć w osobnych kopertach.         
§ 5 Zasady, miejsce i termin składania prac konkursowych   
1. Prace konkursowe należy  złożyć  w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 
42-320 Niegowa Sekretariat , pok.13 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego  w 
nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2016 roku, do godz. 12:00 r. (decyduje data wpływu), w 
zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem :  Konkurs LOGO.  Prace konkursowe nadesłane po 
upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  
2. Wszystkie zgłoszone w ramach konkursu  prace konkursowe i dokumenty nie podlegają zwrotowi                 
i stają się własnością Organizatora. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów 
powstałe w trakcie przesyłki.   
4. Ocenie będą podlegały prace zawierające łącznie: 
- wypełnione i podpisane zgłoszenie ( załącznik nr 1 do Regulaminu) wg statusu uczestnika 
- wypełnione i podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2 do 
Regulaminu) 
- wypełnione oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik nr 3 do Regulaminu) 
- projekt logo, w wersji papierowej, w formacie  A4 ( kolor lub wersja czarno-biała) 
- projekt logo w wersji cyfrowej, na płycie CD lub innym nośniku w wersji kolorowej i czarno-białej, 
Zgłoszenia osób niepełnoletnich winny być dodatkowo opatrzone podpisem przedstawiciela 
ustawowego. 
Zgłoszenia osób działających wspólnie winny być podpisane przez każdą z tych osób. 
§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu   
1.W ciągu 7 dni roboczych od końcowego terminu składania prac, członkowie Komisji konkursowej 
dokonają oceny zgłoszonych prac i niezwłocznie przedstawią swój wybór Wójtowi Gminy Niegowa. 
Wyboru pracy zwycięskiej dokonuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinia Komisji konkursowej. 
Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie będą 
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  
2.Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy konkursu  bez podania przyczyny, a w 
związku z tym do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody. Od niniejszej decyzji nie przysługuje 
odwołanie ani zwrot uczestnikom jakichkolwiek kosztów, odszkodowań bądź innych należności, 
wywołanych niniejszą decyzją. 
3. Komisja Konkursowa może wybrać spośród zgłoszonych prac trzy z nich i poddać je pod publiczną 
ocenę mieszkańców gminy Niegowa, udostępniając je anonimowo na stronie Urzędu Gminy Niegowa 
i /lub portalu FB. Opinie mieszkańców zostaną uwzględnione przy  ostatecznej ocenie prac. W tym 
przypadku termin podany w ust.1 może ulec wydłużeniu. 
§ 7 Kryteria oceny  
Prace zostaną poddane następującej ocenie: 
1.ocena formalna  
Komisja Konkursowa zbada terminowość złożenia oferty oraz jej zawartość pod kątem zgodności                         
z zapisami Regulaminu . Prace z pozytywną oceną formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej. 
2. ocena merytoryczna 
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac poprzez ocenę: 

1. kryterium kreatywności i estetyki: 0 – 15 punktów, 
2. kryterium przejrzystości przekazu: 0 – 10 punktów, 
3. kryterium funkcjonalności: 0 – 5 punktów. 

 
 



Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie.        
§ 8  Nagroda   
1.Nagrodą w niniejszym Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) brutto.  W przypadku osób działających wspólnie, nagroda zostanie przekazana na rachunek 
Lidera, wskazanego przez pozostałych członków grupy, w przypadku osób niepełnoletnich nagroda 
zostanie przekazana na konto zwycięscy (w przyp. nieletnich przedstawiciela ustawowego),                   
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, lecz nie wcześniej niż po podpisaniu umowy 
o przeniesieniu praw autorskich. 
 
§ 9  Prawa autorskie 
1. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 
projekt nie narusza praw osób trzecich a w szczególności nie narusza ich majątkowych, osobistych 
praw autorskich. W przypadku skierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez 
jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych 
spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z projektu przez Organizatora, uczestnik 
zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego lub 
jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Organizatorowi, zwalniając tym samym 
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Organizatora 
wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym w szczególności koszty procesu/postępowania, koszty 
zastępstwa procesowego/pomocy prawnej, jakie poniósł lub zobowiązany będzie ponieść 
Organizator z tego tytułu) poprzez zapłatę odpowiednich kwot na rzecz Organizatora na pierwsze 
pisemne żądanie Organizatora. 

2. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy, przenosi na Organizatora nieodpłatnie, w 
zakresie określonym niniejszym regulaminem oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do 
regulaminu, wszelkie majątkowe prawa autorskie do złożonego projektu na wszelkich znanych 
polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystywanie projektu w dowolny, ustalony przez Organizatora bez potrzeby 

jakiejkolwiek konsultacji z uczestnikiem, sposób w ramach  lub w związku z prowadzoną przez 
Organizatora działalnością, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową i komputerową a także wszelkimi innymi technikami utrwalania i 
zwielokrotniania dostępnymi w chwili zakończenia konkursu, w nieograniczonej liczbie 
egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania projektu  - poprzez publiczne udostępnianie lub 
prezentowanie projektu w dowolnie wybrany przez Organizatora sposób,  w dowolnie 
wybranym miejscu i czasie, 

d) wprowadzania projektu do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na dowolnie 
wybranych i dostępnych w chwili zakończenia konkursu nośnikach elektronicznych, 

e) modyfikacji projektu w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian projektu, 
f) w zakresie obrotu projektem lub nośnikami, na których został on utrwalony – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie oryginału lub egzemplarzy, 
2.Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu jest nieograniczony ani w czasie 
ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej 
granicami, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z postanowień niniejszego 
regulaminu.  
3.Uczestnik konkursu w chwili przeniesienia praw autorskich do projektu zezwala równocześnie 
na nieograniczone czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Organizatora 
wszelkich praw zależnych (w tym na udzielanie dalszego zezwolenia) 
4. Organizator może wedle swego uznania bez zgody uczestnika konkursu przenosić prawa 
nabyte w związku z organizacją konkursu na dowolne osoby trzecie (osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 



5. Organizator ma pełne i wyłączne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z 
projektu oraz o zakresie i sposobie rozpowszechniania projektu w zakresie postanowień 
niniejszego regulaminu. 
6. Uczestnik konkursu zobowiązuję się, z chwilą zgłoszenia projektu do konkursu, do 
niewykonywania w stosunku do projektu autorskich praw osobistych oraz upoważnia 
Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych przez Organizatora, za co uczestnikowi 
konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. 
7. Organizator ma własne i swobodne prawo do uzyskania na swoją rzecz lub swoich następców 
prawnych, przewidzianych stosownymi przepisami (w tym przepisami polskimi oraz przepisami 
unijnymi) praw wyłącznych do projektu. 
8. Uczestnik konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Organizatora lub jego 
następców prawnych za jakiekolwiek skutki nieuzyskania praw wyłącznych określonych w ust. 7 
powyżej, bez względu na przyczynę, za wyjątkiem przyczyn leżących po stronie uczestnika 
konkursu, za które to przyczyny uczestnik konkursu ponosi nieograniczoną odpowiedzialność 
wobec Organizatora. 
9. Uczestnik konkursu ma prawo do pozostawienia sobie jednego egzemplarza projektu 
wyłącznie w celach archiwalnych. 
10. Zwycięzca ma obowiązek podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich, której treść w 
zakresie zobowiązań zwycięzcy będzie odpowiadała co najmniej zobowiązaniom wynikającym ze  
złożonego oświadczenia, będącego załącznikiem nr  2 do Regulaminu. Tylko obustronne 
podpisanie umowy umożliwia wypłatę nagrody. 

 
§ 10 Postanowienia końcowe   
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie  w przypadku 
naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, co poda niezwłocznie do 
publicznej wiadomości 
 3. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia i stanowi jego integralną cześć. 
 
 
 
 
 
Niegowa, dn. 29.04.2016r.        
 


