
REGULAMIN KONKURSU  
NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO  
LOGO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH 

 
 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole  w Wyrach. 

 
II. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminnego        
Przedszkola w Wyrach – znaku identyfikacji wizualnej, który stanie się oficjalną           
identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich,        
reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych. 

2. Propozycja logo powinna budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i          
specyfikę Gminnego Przedszkola w Wyrach. Powinno nawiązywać do bezpiecznej         
i  domowej atmosfery, miejsca beztroskich zabaw.  

III. Cel konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego – logo promującego          

Gminne Przedszkole w Wyrach. Uzyskanie oryginalnego projektu logo        
przyczyni się do promocji przedszkola wśród mieszkańców i osób         
odwiedzających. 

 
IV. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do dzieci uczęszczających do           
Gminnego Przedszkola w Wyrach.  

2. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych wyrażona na          
karcie zgłoszenia. 

3. Prace mogą być składane indywidualnie. 
 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie         

z niniejszym regulaminem. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje, pod          

warunkiem oznaczenia każdej złożonej pracy odrębnym opisem. 
4. Do składanych projektów logo należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. nr           

1 do nin. regulaminu) wraz z oświadczeniem autora projektu (zał. nr 2 do nin.              
regulaminu)  

5. Prace dostarczone bez podpisanej karty zgłoszenia i oświadczenia autora projektu          
oraz bez opisu projektu nie będą brały udziału w konkursie.  

6. Zgłoszone prace, w tym także te, które nie brały udziału w konkursie nie będą              
zwracane.  

 
VI. Kryteria i wymagania techniczne 

1. Projekty logo mogą być wykonane w technice rysunkowej z użyciem dowolnej           
ilości kolorów.  

2. Prace konkursowe należy składać w wersji papierowej - w rozmiarach minimum 15            
cm x 15 cm - na białym papierze formatu A4. Praca powinna zawierać tytuł oraz               
opcjonalnie krótki opis na odwrocie kartki. 
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VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem autora należy dostarczyć osobiście do          
sekretariatu Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10 a, w godzinach            
jego pracy, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na opracowanie          
projektu graficznego logo Gminnego Przedszkola w Wyrach”.  

2. Termin dostarczania prac: od 18.04. do 08.05.2018r. do godz. 15.30  
3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w nin. Regulaminie           

lub dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 2, nie będą oceniane przez              
komisję konkursową. 

4. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu,         
a Organizator nie zwraca żadnych kosztów.  

5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub         
zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

 
VIII. Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Prace konkursowe oceniane będą przez każdego członka komisji konkursowej         
zgodnie z następującymi kryteriami oceny: 

● wartości artystyczne: pomysł, wyrazistość i czytelność,  
● wartości projektowe: oddanie charakteru Gminnego Przedszkola w Wyrach 
● wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość      

rozpoznawania i zapamiętywania, oryginalność pomysłu  
● samodzielność wykonania 

 
IX. Ocena prac konkursowych 

1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową, która dokona oceny prac         
konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w nin. Regulaminie           
konkursu i wybierze pracę zwycięską.  

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 
3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Wyboru najlepszej pracy dokonuje ostatecznie Komisja Konkursowa, a Dyrektor         

Gminnego przedszkola w Wyrach ja zatwierdza.  
 

X. Nagrody i prawa autorskie 
1. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda.  
2. Zwycięska praca będzie podstawą do stworzenia zdigitalizowanej wersji logo         

Gminnego Przedszkola w Wyrach. Rodzice/prawni opiekunowie autora zwycięskiego        
projektu wyrażają zgodę na dowolną modyfikację projektu dziecka na potrzeby takiej           
operacji. 

3. W ramach przekazanej nagrody laureat konkursu wyraża zgodę na przeniesienie i           
przenosi na rzecz Gminnego Przedszkola w Wyrach wszystkie autorskie prawa          
majątkowe do logo oraz projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego              
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jed. DZ. U. z 2006 Nr 90, poz.,                 
631 z późniejszymi zmianami) bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co do           
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w formacie określonym przez Organizatora, w          
zakresie poniższych pól eksploatacji:  

● trwałego lub czasowego zwielokrotniania projektu graficznego logo       
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzenie         
projektu graficznego logo do pamięci komputera – przez przekopiowanie jak i           
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zainstalowanie w wersji do używania, wprowadzania do Internetu oraz innych          
sieci komputerowych; kopiowanie może mieć miejsce w szczególności na         
kubkach, filiżankach, brelokach, proporcach, sztandarach, zabawkach,      
naczyniach, ubraniach i częściach garderoby, gadżetach promocyjnych,       
gadżetach odblaskowych, słodyczach, upominkach, poligrafiach, pendrivach,      
materiałach piśmienniczych, papierach firmowych, notesach, długopisach,      
ołówkach, torbach papierowych, reklamówkach, naklejkach, nalepkach,      
plakietkach, przypinkach, magnesach, kalendarzach, butelkach, rzeczach      
codziennego użytku; 

● rozpowszechnianie projektu graficznego logo, w szczególności poprzez       
udostępnienie w sieciach komputerowych w sposób zapewniający dostęp do         
niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez użytkownika; 

● korzystanie, publiczne rozpowszechnianie i publikowanie projektu graficznego       
logo; 

● publikacja w książkach, monografiach, dziennikach, czasopismach,      
miesięcznikach, tygodnikach, folderach, ulotkach, raportach, strategiach,      
podstrategiach i innych formach publikacji drukiem; 

● publikacja w utworach audiowizualnych (utworach filmowych, widowiskach       
telewizyjnych, programach telewizyjnych, audycjach telewizyjnych, reportażach      
telewizyjnych, reportażach telewizyjnych); 

● utrwalenie; 
● trwałe zwielokrotnianie każdą znaną techniką i w jakiejkolwiek formie; 
● sporządzanie cyfrowego zapisu projektu graficznego logo; 
● wprowadzenie do obrotu oraz publiczne rozpowszechnianie w tym: użycie,         

kopiowanie, wystawianie, wyświetlanie, a także do publicznego udostępniania        
materiałów z użyciem projektu graficznego logo w taki sposób, aby każdy mógł            
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w kraju i za               
granicą; 

● przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany; 
● wykorzystywanie projektu graficznego logo do celów promocyjnych i reklamy; 
● wyświetlanie świetlne. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie autora projektu logo wyrażają także zgodę i przenoszą na           
Gminne Przedszkole w Wyrach prawa autorskie majątkowe w zakresie dowolnego          
opracowania bądź przetworzenia projektu graficznego logo i użycia tak powstałego          
logo na wszelkich polach eksploatacji a w szczególności wyżej wymienionych.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu         
z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.  

6. Rodzice/prawni opiekunowie autora nagrodzonego w konkursie projektu graficznego        
logo Gminnego Przedszkola w Wyrach wyrażają zgodę i zobowiązują się względem           
Organizatora do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na mocy art. 16 ustawy z             
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr                  
90, poz. 631, z późno zm.) autorskich praw osobistych do autorstwa dzieła, w             
szczególności poprzez wyłączenie prawa do nienaruszalności treści i formy dzieła.  

7. Prawa autorskie do nagrodzonej pracy przechodzą na własność Gminnego Przedszkola          
w Wyrach w momencie przekazania nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje żadne dalsze           
wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez przedszkole stworzonego znaku        
graficznego logo.  
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8. 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. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie zwycięzcy konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania         
żadnych roszczeń względem Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego          
pracy konkursowej. 

 
XI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej          
www.przedszkolewyry.com oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Przedszkola w Wyrach.         
Zastrzega się prawo publikacji najciekawszych prac. 

2. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony          
odrębnie. 

 
XII. Ochrona danych osobowych 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich         

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych              
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z organizacją konkursu. 

 
XIII. Postanowienia końcowe 

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu,         

szczególnie w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację o zmianie           
terminów Organizator zamieści na swojej stronie internetowej       
www.przedszkolewyry.com. 

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

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

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

6. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich,         
związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych          
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

7. Konkurs, którego zasady uregulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą losową           
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

8. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku ze strony           
internetowej www.przedszkolewyry.com w zakładce „najnowsze”. 

9. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część regulaminu. 
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 
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