
REGULAMIN konkursu na opracowanie znaku graficznego 

(logo Gminnego Ośrodka Kultury w Babimo ście) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie znaku 
graficznego – logo Gminnego Ośrodka Kultury, zwanym dalej Konkursem.  

2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Organizatorem.  

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

4. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z miastem, kulturą, lokalnymi tradycjami b ędącymi 
wyróżnikiem dla naszego regionu. 

5. Logo nie może zawierać w sobie obowiązującej oficjalnej wersji herbu miasta Babimost.  
 
§ 2 Uczestnicy konkursu  
1. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków, 
specjalistów zajmujących się projektowaniem reklam, jak również pasjonatów, uczniów oraz studentów. 
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych 
na karcie zgłoszenia.  
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich 
najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków i osoby przysposobione. 
 
 § 3 Warunki uczestnictwa  
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Projekty znaku graficznego - logo mogą być wykonane w dowolnej technice (rysunek, grafika, 
prezentacja komputerowa) 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 płycie CD w jednym z wybranych 
formatów (CDR, PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI.  

4. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt.  

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 one 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  
1. Projekty logo wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres 
oksir_babimost@op.pl  lub Gminny Ośrodek Kultury  66-110 Babimost, ul. Gagarina 21 lub dostarczyć 
osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na logo GOK” .  

2. Okres nadsyłania prac: do 24.04.2015 r. 

 
§ 5  
Ocena prac i zasady przyznawania nagrody  
1. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursu, powołana przez Dyrektora GOK.  

2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor GOK.  

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 GOK – www.gokbabimost.pl.  

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu.  

7. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a. oryginalność,  

b. łatwość kojarzenia i zapamiętywania,   

c. estetyka formy graficznej,  

d. czytelność i funkcjonalność.  

8. Autor projektu ocenionego najwyżej przez Komisję Konkursową otrzyma nagrodę: 

    - Program Graficzny COREL DRAW X7 Home & Student Suite 

 
§ 6  
Prawa autorskie  

1. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na Organizatora 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonego Organizatorowi oraz 
prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez Organizatora w  kraju i za 
granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) w szczególności na 
polu ich eksploatacji w związku z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym 
prawo do:  

a. wyłącznego używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej działalności reklamowej, 
informacyjnej i usługowej,  

b. utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi,  

c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych,  

d. publicznego wystawienia i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i 
zamkniętych,  

e. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,  

f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych z 
wykorzystaniem pracy konkursowej,  

g. najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.  



2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1 powyżej, autor 
projektu przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do pracy konkursowej obejmujące prawo 
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań dzieła oraz korzystania z tak 
powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich w zakresie i na polach eksploatacji określonych 
w ust.1 powyżej.  

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora 
Konkursu z tytułu wykorzystania 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 wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.  

7. Dodatkowych informacji udziela informatyk – Artur Szepelak, pod adresem arturgok@op.pl 
lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury. 


