ZARZĄDZENIEM NR 120.58.2011
WÓJTA GMINY ZAŁUSKI
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie Logo Festiwalu Truskawki
Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.O samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam ,co następuje:
§1
1. Ogłaszam konkurs „Logo Festiwalu Truskawki”
2. Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§2
Powołuję Komisję konkursową w składzie:
1.Elżbieta Turkowska
2.Urszula Szybińska
3. Ilona Szulborska
4.Monika Bojanowska
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Załuskach
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr1
Zarządzenia Nr120.58.2011r.
z dnia 29 listopada 2011r

REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO FESTIWALU TRUSKAWKI
§1
Organizator i cel konkursu
●
●
●
●

●

Organizatorem Konkursu na logo Festiwalu Truskawki jest Wójt Gminy Załuski.
Realizację Konkursu Wójt powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Załuskach.
Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej dla
Festiwalu Truskawki.
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych itp. znak ten(logo) będzie wykorzystywane na plakatach, papierze
firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Urząd Gminy w Załuskach.
§2
Adresaci konkursu
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby.
Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie

● Konkurs trwa od 1 grudnia 2011r. do 29 lutego 2012r.
● Projekt logo musi spełniać następujące kryteria:
–
działać jako symbol,
–
budzić dobre skojarzenia z Festiwalu Truskawki w Gminie Załuski,
–
być oryginalny, niepowtarzalny i nowoczesny
–
być łatwy do rozpoznania i zapamiętania,
–
być niezależny od środków powielania(uniwersalny)i łatwy do skalowania,
–
projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do
wykorzystania. Każdy projekt należy dostarczyć wersji elektronicznej( na płycie
CD, DVD)oraz w postaci wydruku komputerowego. Wydruk musi być podpisany z tyłu pracy.
Wydruk komputerowy, w formacie A4 powinien zawierać wersję kolorystyczną i czarno-białą
znaku.
–
składać się ze znaku graficznego i wyrazu „”Festiwalu Truskawki Gmina Załuski”
● Prace konkursowe powinny być wykonalne samodzielnie przez uczestników Konkursu i
powinny być wolne od wad prawnych. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną
ilość projektów logo.
● Prace konkursowe ,wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, należy
złożyć lub przesłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskich, 09-142 Załuski
z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Festiwalu” .Termin składania prac konkursowych
upływa 29 lutego 2012 r.
● Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem

●

Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej pracy konkursowej
lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
§4
Nagrody

●
●
●
●
●

Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę konkursową i wyróżnienia.
W przypadku ,gdy wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda przyznana zostanie
zespołowi.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez jego
rozstrzygnięcia W takim przypadku nagroda nie zostanie przyznana.
Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2012r. Wyniki Konkursu zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Załuski www.zaluski.pl
Przekazanie nagrody i wyróżnień nastąpi w czerwcu 2012r. podczas Festiwalu Truskawki.
§5
Prawa autorskie

●

●
●

●

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym
nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych prac konkursowych i że prace konkursowe
(ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr
osobistych, a także, że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe
stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu.
Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się wyłącznie własnością Organizatora
Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób
fizycznych i prawnych.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na
rzecz Organizatora nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora
polegać będzie na korzystaniu z projektu (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie)
w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu logo do Konkursu i dołączeniu
karty zgłoszenia akceptują warunki regulaminu Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną
publikację i eksponowanie projektu w prasie, Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej
do celów promocji Festiwalu Truskawki w Gminie Załuski.
§6
Ochrona danych osobowych

●

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z
2002r.,Nr 101,poz.926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
§7
Postanowienia końcowe

●
●
●

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Załuski www.zaluski.pl
Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Załuskich.
Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie Urzędu Gminy Załuski
www.zaluski.pl

Załącznik nr 2
Wzór karty zgłoszenia

Karta zgłoszenia
do Konkursu na logo Festiwalu Truskawki

1. Nazwisko i imię …......................................................................................................
2. Adres …......................................................................................................................
3. Telefon …....................................................................................................................
4. Szkoła …......................................................................................................................
5. Klasa …........................................................................................................................

Warunki konkursu oraz regulamin konkursu na logo Festiwalu Truskawki stanowiący załącznik nr 1
do Zarządzenia 120.58.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 1 grudnia 2011r. są mi znane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r.nr 133,poz.883 z
póź. zm.).

….................................................................
(czytelny podpis osoby zgłaszającej się do
Konkursu)

