Regulamin konkursu na projekt
logo dzielnicy Kowalowiec
organizowanego w ramach realizacji projektu z 4. edycji BO
"Smaki i osobliwości Kowalowca – mieszkańcy Radomska poznają
jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta"
I. Organizator
Organizatorami konkursu na projekt logo dzielnicy Kowalowiec są: Miasto Radomsko i
wnioskodawca zwycieskiego projektu.
II. Cele konkursu
Celem konkursu jest stworzenie projektu logo dzielnicy Kowalowiec, pobudzenie kreatywności
mieszkańców, wykorzystanie zdolności artystycznych.
III. Tematyka konkursu
Tematyka konkursu dotyczy wykonania funkcjonalnego projektu logo dzielnicy Kowalowiec, który
będzie nawiązywał do jej tradycji, historii, kultury i charakterystycznych miejsc lub obiektów.
IV. Lokalizacja logo i wytyczne projektu
a) Lokalizacja
Logo będzie wykorzystywane przez społeczność Kowalowca na materiałach promujących dzielnicę.
b) Wytyczne projektu
Projekt powinien być funkcjonalny, łatwy do odwzorowania, czytelny i prosty.
V. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs na projekt logo ma charakter otwarty.
2. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu na projekt
logo dzielnicy Kowalowiec.
3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
4. Organizator oraz członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
5. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba może zgłosić do konkursu jeden
projekt.
6. Projekt powinien być przedłożony w formie papierowej i elektronicznej – plik w wersji
wektorowej zapisany w formacie PDF, ewentualne czcionki zamienione na krzywe oraz pliku PNG
lub JPEG rozmiar 300 dpi, wielkosć: dłuższy bok nie mniej niz 10 cm, krótszy bok nie mniejszy niż
10 cm (utrwalone na płycie CD).
7. Do każdego projektu należy dołączyć kartę zgłoszenia według wzoru załączonego do Regulaminu
(Załącznik nr 1).
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na projekt
logo.
VI. Termin i miejsce nadsyłania prac
a) Każdy projekt powinien być dostarczony osobiście podczas pikniku "Smaki i osobliwości
Kowalowca – mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta" w
zamkniętej kopercie, w dniu 28 września do godziny 16.30 z dopiskiem "Logo dzielnicy
Kowalowiec" do namiotu Organizatora.
VII. Kryteria oceny projektów i sposób oceniania
1. Dostarczone prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność projektu
z celem Konkursu; pomysłowość; oryginalność projektu; możliwość technicznego wykonania
projektu.
2. Zgłoszone do konkursu projekty logo zostaną ocenione przez Jury wybrane przez uczestników

pikniku (Wódz i Wielka Rada Dzielnicy).
3. Decyzje Jury zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
4.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
VIII. Nagrody
1. Laureat konkursu na projekt logo otrzyma nagrodę rzeczową oraz zestaw gadżetów z
nadrukowanym zwycięskim logo dzielnicy.
2. Organizator zobowązuje się do wykonania gadżetów z nadrukowanym logo dzielnicy.
IX. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
1. Wynik konkursu na projekt logo zostanie ogłoszony podczas pikniku "Smaki i osobliwości
Kowalowca – mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta" oraz
na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.radomsko.pl.
X. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt logo w przypadku:
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu,
3. zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.
XII. Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie
narusza on praw autorskich osób trzecich (karta zgłoszenia).
2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do projektu
na wszystkich polach eksploatacji w szczególności: zwielokrotniania dowolną techniką, w tym
drukarską i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe.
3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od
wad prawnych. W przypadku wykorzystania w projekcie projektów osób trzecich, do projektu
należy dołączyć umowę obejmującą zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego
utworu obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie
mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny
konkurs lub otrzymały nagrodę.
XIII.Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu na projekt logo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu na projekt logo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.
3. Organizator konkursu na projekt logo zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu,
po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na
projekt logo.
5. Niniejszy konkurs na projekt logo nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
XIV. Kontakt
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta w Radomsku,
ul. Tysiąclecia 5, w Wydziale Informacji i Promocji, pod numerem telefonu: 44 685 45 29 oraz na
stronie Organizatora: www. radomsko.pl, e-mail: promocja@radomsko.pl.

