
 

I. Organizator i przedmiot konkursu 

1. Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19, zwana dalej Organizatorem z dniem 07.02.2018 r. 

ogłasza konkurs „Twój pomysł na logo Gminy Będzino”, zwany dalej Konkursem. 

2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie pomysłu na logotyp 

będący symbolem gminy Będzino.  

3. Zaprojektowane logo będzie inspiracją dla samorządu do utworzenia loga gminy 

Będzino. 

4. Logo powinno nawiązywać do herbu gminy Będzino, jej walorów, zasobów oraz 

charakteru prowadzonej działalności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Będzino w wieku 

do 18 r.ż., które spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace. 

3. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

III. Wymagania projektu – pracy 

1. Projekt logo może być wykonany zarówno w formie grafiki komputerowej jak 

i w formie plastycznej (rysunek, grafika, szkic itp.) z użyciem dowolnej ilości kolorów. 

 

Projekty plastyczne 

2. Projekt logo w formie plastycznej powinien być zaprezentowany i przedłożony w wersji 

papierowej na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4.  

3. Każdy projekt w formie plastycznej na odwrotnej stronie powinien być opatrzony 

imieniem i nazwiskiem autora lub nazwą grupy. Prace niepodpisane zostaną 

odrzucone. 
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4. Podpisane prace plastyczne wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik Nr 1 do 

Regulaminu) należy dostarczyć do jednego z sekretariatów szkół lub przedszkoli lub 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie lub do Urzędu Gminy Będzino. 

Projekty graficzne 

5. Projekt tworzony w programach graficznych należy wysłać w wersji elektronicznej 

w pliku JPG, PNG lub PDF oraz w pliku źródłowym umożliwiającym jego obróbkę 

w wersji roboczej (CDR, EPS, AI). - na adres email: m.debowski@bedzino.pl.  

 

 

6. Termin nadsyłania prac plastycznych oraz graficznych to 07.02.2018 – 31.03.2018. 

(decyduje data wpływu do danej jednostki). 

7. W wyjątkowych przypadkach Organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac.  

IV. Ocena prac 

1. Spośród nadesłanych prac najlepsze zostaną wybrane przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Wójta Gminy Będzino stosownym zarządzeniem. 

2. Decyzja Komisji w zakresie oceny prac konkursowych podlega akceptacji przez Wójta 

Gminy Będzino, która jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo 

odwołania. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie 

zostanie złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej 

złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym ich przyznanie. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celu ich dalszej 

prezentacji np. w formie wystawy. 

V. Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie wraz z kartą zgłoszeniową traktowane 

jest, jako równoczesne oświadczenie, że praca jest autorstwa uczestnika oraz nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich.  

2. Przekazanie prac do udziału w konkursie wraz z kartą zgłoszeniową traktowane 

jest jako równoczesne oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne  

przeniesienie na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do projektu 

graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

3. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej o udziale w konkursie jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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VI. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca kwietnia 2018 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.bedzino.pl. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. 

4. Za najlepszy projekt, który wybierze komisja przyznane zostaną nagrody rzeczowe 

lub finansowe. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu 

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 

z konkursu. 

3. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który 

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. 

4. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej  www.bedzino.pl. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją  treści 

niniejszego Regulaminu. 

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można 

uzyskać u koordynatora konkursu – Mateusza Dębowskiego – pod numerem telefonu 

94 316 25 51, e-mail: m.debowski@bedzino.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Będzino, 

w pokoju nr 15. 
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