REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO
GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

I ORGANIZATOR KONKURSU
1. Gmina Goczałkowice-Zdrój - Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą przy ul.
Szkolnej 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na
opracowanie projektu graficznego logo gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w imieniu Organizatora jest
wyznaczona przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Komisja Konkursowa, mająca
siedzibę w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
II PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego, który zostanie
wykorzystany do wykonania logo gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Logo będzie stosowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy, w celu
identyfikacji wizualnej i promocji gminy.
3. Projekt graficzny logo może mieć dowolną formę graficzną, wykonaną przy użyciu
dowolnej kolorystyki i stylistyki. Projekt powinien:
a) być łatwy do zapamiętania i rozpoznania,
b) być łatwo skalowalny,
c) wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje,
d) być oryginalny i nowoczesny,
e) jednoznacznie kojarzyć się z gminą Goczałkowice-Zdrój,
f) posiadać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do wybranego lub wybranych elementów
charakterystycznych dla gminy Goczałkowice-Zdrój, np. Jeziora Goczałkowickiego, zapory,
uzdrowiska, Starego Dworca, gospodarstw ogrodniczych, walorów przyrodniczych,
g) posiadać nazwę Goczałkowice-Zdrój,
h) niezależnie od techniki, projekt musi być możliwy do prezentacji w postaci cyfrowej.
3. Projekt może nawiązywać do tradycji i historii gminy. Nie może zawierać w sobie herbu
gminy, nie może być przekształconym herbem.
4. Projekt powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na przedmiotach
codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych, reklamowych, na nośnikach
elektronicznych.
5. W formularzu zgłoszenia należy podać krótki opis zgłoszonego projektu.
III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest jednoetapowy, ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia,
b) prawidłowo wypełnią i złożą formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami i klauzulą (stanowią
one załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do regulaminu).
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych
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konkursach.
3. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców GoczałkowicZdroju, niezależnie od wieku, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz
współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (przy czym za członka rodziny
uważa się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub
stopniu, osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka), a także z
wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich pracowników oraz osób im podległych
oraz członków rodzin Komisji Konkursowej (za członka rodziny uważa się małżonka,
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka).
5. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu formularz zgłoszenia, oświadczenia i
klauzulę informacyjną podpisują przedstawiciele ustawowi, którzy wyrażają w ten sposób
zgodę na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.
6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace.
7. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
8. W przypadku pracy zespołowej formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o przeniesieniu
praw autorskich podpisują wszyscy członkowie zespołu.
9. Prace należy składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową do Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. Prace powinny
znajdować się w kopercie z napisem „Konkurs – logo”.
10. Termin zgłaszania prac upływa 20 listopada 2019 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą
decyduje data stempla pocztowego. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane
przez Komisję Konkursową.
11. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania,
ani też jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez uczestników.
12. 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.
13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej (która
to może zostać podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika) oraz na jej publikację w
materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich
polach eksploatacji m.in. w materiałach drukowanych, internecie, broszurach itp.
14. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE/ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1), tylko i wyłącznie do celów konkursu na podstawie oświadczenia o wyrażeniu stosownej
zgody, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
IV WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Praca konkursowa powinna zostać złożona na papierze formatu A4, w wersji kolorowej
wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD lub innym cyfrowym nośniku danych).
2. W przypadku prac wykonanych odręcznie, wersja elektroniczna może być skanem
cyfrowym projektu.
3. Wersja cyfrowa powinna być zapisana w pliku JPG, JPEG, BMP, TIFF lub odpowiadającym
im pliku otwartym w takiej rozdzielczości i wielkości, aby możliwe było bezstratne
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powiększanie lub pomniejszanie projektu.
4. W przypadku, gdy uczestnik konkursu składa więcej niż jeden projekt, każdy z nich wraz z
formularzem zgłoszenia, oświadczeniami i klauzulą informacyjną należy dostarczyć w
osobnych kopertach.
5. W przypadku gdy nośnik zawierający wersję elektroniczną pracy konkursowej jest wadliwy
lub też z jakichkolwiek względów technicznych Organizator nie może odczytać zawartych
na nim danych, to Organizator jest uprawniony do pominięcia pracy konkursowej bez
obowiązku wzywania uczestnik do przedłożenia nowego nośnika.
6. W przypadku gdy zgłoszenie pracy konkursowej zostało dokonane niezgodnie z
postanowieniami pkt III lub IV, w tym w szczególności gdy nie zawiera wymaganych zgód i
oświadczeń, to Organizator jest uprawniony do pominięcia pracy konkursowej bez
obowiązku wzywania uczestnik do poprawienia zgłoszenia.
V KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, która zostanie
powołana przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone projekty zgodnie z następującymi kryteriami:
a) walory estetyczne i graficzne projektu,
b) oryginalność pomysłu,
c) łatwość skojarzenia i zapamiętywania,
d) oddanie tożsamości i specyfiki gminy Goczałkowice-Zdrój,
e) walory użytkowe – możliwość zastosowania na różnych płaszczyznach.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie
Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu i nieprzyznania
nagrody, w szczególności w przypadku gdy w jej ocenie złożone prace nie spełnią kryteriów
oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie.
VI OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi w terminie do 6 grudnia 2019 r.
2. Informacja o zwycięskiej pracy oraz jej autorze zostanie podana na stronie internetowej
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój www.goczalkowicezdroj.pl oraz w mediach
społecznościowych.
3. Organizator skontaktuje się bezpośrednio tylko z laureatem konkursu w celu dopełnienia
formalności i ustalenia terminu przekazania nagrody. Organizator nie jest zobowiązany
zawiadamiać pozostałych uczestników o sposobie rozstrzygnięcia konkursu.
VII NAGRODA I PRAWA AUTORSKIE
1. Autor lub autorzy zwycięskiej pracy otrzyma/-ją nagrodę główną w łącznej wysokości 1 000
zł (jeden tysiąc złotych) brutto. Nagroda o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi
równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw
autorskich majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworu.
2. Nagroda zostanie pomniejszona o ewentualne ciężary o charakterze publicznoprawnym
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku gdy zwycięska praca ma więcej niż jednego autora (praca zgłaszana
zespołowo), to wszystkim autorom przysługuje tylko jedna nagroda o której mowa w ust. 1
powyżej, która wypłacona zostanie osobie wskazanej przez wszystkich autorów na piśmie.
W przypadku nieprzedstawienia na piśmie osoby na rzecz, której ma zostać wypłacona
nagroda, Organizator zostanie zwolniony z długu poprzez zapłatę nagrody – według jego
wyboru – w całości któremukolwiek z autorów albo w częściach wszystkim autorom.
Na podstawie zwycięskiego projektu graficznego wykonane zostanie logo gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Laureat konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe prawa
autorskie do projektu graficznego oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie nagrodzonej
pracy przez gminę Goczałkowice-Zdrój w kraju i za granicą na wszelkich polach
eksploatacji, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworu, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia dla autora. Umowa przejścia praw autorskich zostanie zawarta
w odrębnym oświadczeniu.
W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu umowę podpiszą przedstawiciele
ustawowi (rodzice lub opiekunowie).
Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę
pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu w
celu jego skutecznego wykorzystania.
W związku z niniejszym konkursem, autorowi lub autorom zwycięskiej pracy nie
przysługuje jakiekolwiek inne świadczenie od Organizatora aniżeli nagroda określona w ust.
1.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez
podania przyczyny.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
4. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pracownik Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
Paweł Komraus – tel. 32 736 24 02, mail: promocja@goczalkowicezdroj.pl.

Załączniki do regulaminu:
 załącznik nr 1: formularz zgłoszenia,
 załącznik nr 2: oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,
 załącznik nr 3: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 załącznik nr 4: klauzula informacyjna.
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