Jakubów, 10 maja 2019 r.

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU
GRAFICZNEGO
LOGO
GMINY JAKUBÓW
Wójt Gminy Jakubów ogłasza Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo
gminy Jakubów. Konkurs trwa do 30 listopada 2019 r.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo gminy Jakubów –
znaku identyfikacji wizualnej gminy, który będzie przeznaczone do popularyzacji,
reklamy oraz korespondencji gminnej.
Projekt logo gminy powinien budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać
charakter i specyfikę gminy Jakubów.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych.
Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści zajmujący
się projektowaniem reklamowym, architekci, a także pasjonaci, studenci, czy też
uczniowie.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź
opiekunów prawnych wyrażona na karcie zgłoszenia.
Prace mogą być składane indywidualnie lub zespołowo.
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w regulaminie.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO PROMOCYJNEGO
GMINY JAKUBÓW

I

ORGANIZATOR KONKURSU
1

Organizatorem Konkursu jest:
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

II

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego gminy Jakubów,
które będzie miała zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy.
2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i musi zawierać napis:
„Gmina Jakubów” oraz kolory zawarte w herbie gminy Jakubów.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo promocyjnego gminy Jakubów.

III

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą do niego przystąpić osoby, które:
a/ zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postawienia;
b/ prawidłowo wypełnią i złożą formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o przeniesieniu
praw autorskich (załącznik do Regulaminu konkursu).
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych
konkursach.
3. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
4. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie i formularz podpisują
przedstawiciele ustawowi.
5. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
6. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę więcej niż jednego projektu.
7. Prace należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy Jakubów,
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.
8. Praca konkursowa powinna znajdować się w kopercie z napisem: „Konkurs na logo”.
Na projekcie należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane teleadresowe.
9. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2019 r. W przypadku prac nadesłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego.
10. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
11. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania.

IV

KRYTERIA I WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Prace konkursowe należy składać w następujących formatach:
- kolorowy wydruk na sztywnym białym papierze formatu A4,
- czarno-biały wydruk na sztywnym białym papierze formatu A4,
- wersja elektroniczna zapisana na płycie CD lub DVD w formatach: wektorowym,
do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący wykorzystanych kolorów, a także
JPG (300 DPI). Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości
i proporcji obrazu.

2. Projekt logo promocyjnego gminy Jakubów powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach
promocyjnych i reklamowych oraz nośnikach elektronicznych i grafice internetowej.
VI

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac
konkursowych.
2. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.
3. Komisja będzie oceniać zgłoszone projekty zgodnie z następującymi kryteriami:
- walory estetyczne i graficzne projektu,
- oryginalność pomysłu, łatwość kojarzenia i zapamiętywania,
- oddanie tożsamości i specyfiki gminy Jakubów,
- czytelność i funkcjonalność w konwersji na różne media.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszonego
projektu w kwestiach budzących wątpliwości.

VII

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w terminie
21 dni od upływu daty składania prac konkursowych.
2. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników
biorących udział w konkursie. Autor/autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani
o zwycięstwie telefonicznie i listownie.
3. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Organizatora www.jakubow.pl.
VIII

NAGRODY

1. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące
złotych) brutto.
2. Zwycięzca Konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe
prawa autorskie do projektu logo promocyjnego oraz wyraża zgodę na wykorzystanie
nagrodzonej pracy przez gminę Jakubów w kraju i za granicą na wszelkich polach
eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora. Umowa przejścia praw
autorskich zostanie zawarta w odrębnym oświadczeniu.
3. Organizator dopuszcza wybranie 2-3 prac, na podstawie, których zleci opracowanie
własnego logo. W takim przypadku nagroda główna zostanie podzielona pomiędzy autorów
projektu.
IX.

PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje logo, które są wynikiem indywidualnej
pracy twórczej uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich i wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia projektu logo do konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie
z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.
3. 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 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
4. Spełnienie obowiązku informacyjnego przez Organizatora konkursu następuje poprzez
zapoznanie uczestnika konkursu z klauzulą informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 4
do niniejszego regulaminu.
5. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje przeniesienie na gminę Jakubów praw
autorskich przez autora /ów projektu zwycięskiego logo i nieodpłatne wykorzystywanie go
na wszystkich polach eksploatacji. Gmina Jakubów będzie uprawniona do korzystania
z logo bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięzcy konkursu.
Na te warunki uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
6. Organizator będzie miał prawo do:
a/ upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania logo bez ograniczeń;
b/ rozpowszechnianie logo w każdy sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie,
odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie;
c/ dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować oryginał i egzemplarze logo.
X.

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. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak
i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku
z uczestnictwem w konkursie.
5. W kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie
internetowej gminy Jakubów.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8. Kontakt w sprawach konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,
tel. 25 757 93 28 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki;
e-mail: biblioteka@jakubow.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
na logo gminy Jakubów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DANE AUTORA (prosimy wypełnić wszystkie pola drukowanymi literami)
IMIĘ I NAZWISKO ...........................................................................................
WIEK .................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA.................................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI .....................................................................
NR TELEFONU ..................................................................................................
ADRES EMAIL ..................................................................................................
Zgłaszam swoje logo do udziału w konkursie i oświadczam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję
za obowiązujące warunki i Regulamin konkursu.

....................................................
miejscowość, data

..........................................................
podpis uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do logo i hasła promocyjnego
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze zmianami).

....................................................
miejscowość, data

..........................................................
podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
na logo gminy Jakubów
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na udział i przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka/dziecka,
którego jestem opiekunem prawnym* ………………………………………………………………………..,
w tym ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko w celu i w zakresie niezbędnym do udziału
w konkursie na projekt logo promocyjnego gminy Jakubów organizowanym przez Urząd Gminy
Jakubów, zgodnie z Rozporządzenia 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.
Niniejsza zgoda jest ważna dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu. Zgoda jest dobrowolna
i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* niewłaściwe skreślić

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego
..…………………………………………
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
na logo gminy Jakubów
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w konkursie na projekt logo promocyjnego gminy Jakubów
organizowanym przez Urząd Gminy Jakubów wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* w (literą X zaznaczyć
wybór właściwej opcji):

□ publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych,
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,
□ kronice okolicznościowej,
□ gablotach i na tablicach ściennych,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.
* niewłaściwe skreślić

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego
..…………………………………………
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
na logo gminy Jakubów
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska
15 05-306 Jakubów.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Karolczukiem pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu na projekt logo
promocyjnego gminy Jakubów, w tym upublicznienia wizerunku.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której
dane dotyczą cofnie zgodę do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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).
6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W związku z organizacją konkursu dane
osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Dane osobowe zostaną opublikowane we wskazanych
wyżej miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku
z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych
osobowych.
Publikowanie danych osobowych w związku z ww. konkursem znajduje podstawę w zgodzie
osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane
dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego
..…………………………………………
(data i czytelny podpis)

