
REGULAMIN KONKURSU 

 NA LOGOTYP GRAFICZNY GMINY SOMPOLNO 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na logotyp graficzny 
Gminy Sompolno, zwanym dalej Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Sompolno, z siedzibą w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-
610 Sompolno. 
3. Konkurs będzie trwał od dnia 18.07.2016r do 01.08.2016r.  
4. Celem konkursu jest uzyskanie zaprojektowanego znaku graficznego- logotypu Gminy Sompolno, 
które będzie wykorzystywane jako znak umieszczany na szeroko  rozumianych materiałach 
promocyjnych i akcydensach reklamowych Gminy Sompolno. Logotyp powinien jak najbardziej 
kojarzyć się z Gminą Sompolno, jej największymi walorami i nawiązywać do charakteru Gminy. 
 

Uczestnicy Konkursu. 

§2 

1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: 
- osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin; 
- osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej  oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za 
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające  
w stosunku przysposobienia. 
 

Zasady konkursu 

§3 

1. Prace konkursowe- projekt  - wykonany zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3 
należy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Sompolnie- pok. nr 13 lub przesłać na adres 
mailowy: gmina@sompolno.pl w terminie do dnia 01.08.2016r. 
2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: 
- działać jako symbol,  
- budzić dobre skojarzenia, 
- być niepowtarzalna i oryginalna, 
-być łatwa do zapamiętania i rozpoznania, 
- być niezależna od środka powielania (uniwersalna) i łatwo skalowana, 
- być tak samo czytelna i rozpoznawalna zarówno w wersji pełno-barwnej jak i jednokolorowej 
3. Prace konkursowe muszą być plikami wektorowymi. Należy je dostarczyć na płycie CD lub DVD - w 
przypadku osobistego dostarczenia, lub przesłać na wskazany powyżej mail  
w formatach ogólnie przyjętych jako standardy – eps, cdr, pdf, svg.  
4. Prace konkursowe o innej tematyce niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą brane 
pod uwagę w Konkursie. 
5. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż dwie prace Konkursowe. 
6. Praca konkursowa nie może mieć więcej niż jednego autora. 
7. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie 
przez uczestnika swoich danych osobowych i numeru telefonu. 
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8. Z dniem przystąpienia do Konkursu, uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, przenieść 
na Organizatora wszelkie autorskie prawa  majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa 
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na 
inne osoby), do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania 
w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania  w kraju i za granicą, 
na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016, poz.666) w szczególności na polu eksploatacji związanym 
 z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: 
a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, 
informacyjnej i usługowej, 
b) utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych, 
d) publicznego używania/wystawiania  i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 
zamkniętych, 
e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych 
 i reklamowych,  
f) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet. 
9. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora 
Konkursu z tytułu wykorzystania nadesłanej  przez niego pracy Konkursowej. 
10. Uczestnik Konkursu  oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz, 
że jego praca  konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
11. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć 
prawa do nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej. 
12. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

§4 

1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie 3 osobowym wyłoniona 
przez Organizatora Konkursu. 
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac, wskazuje zwycięzcę  Konkursu i przedstawia do 
akceptacji Organizatorowi Konkursu. 
3. Organizator Konkursu akceptuje wskazanie Komisji Konkursowej, o którym mowa w ust.2 lub 
podejmuje decyzję o unieważnieniu Konkursu. 
4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 05.08.2016r. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej gminy Sompolno www.sompolno.pl 
nie później niż do 08.08.2016r. 
6.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o swoim sukcesie oraz terminie i miejscu wręczenia 
nagrody telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej. 
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Nagroda 

§5 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora. 
2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. 
3. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią prawa 
do nagrody. 
4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa 
wyłoni  kolejnego zwycięzcę Konkursu. 
 

 

Zasady opodatkowania 

§6 

1. Nagroda w Konkursie nie przekracza wartości podlegającej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz.361 ze zm.) 

 

Postanowienia końcowe 

§7 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. 
2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie przyznać nagrody bez podania 
przyczyn. 
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. 
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z komunikacją, przesyłaniem zgłoszeń 
konkursowych. 
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wręczenie nagrody przez Organizatora. 
8. W przypadku nie przyjęcia nagrody przez zwycięzcę Konkursu w terminie określonym  
w zawiadomieniu bądź braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu przez kolejne 30 
dni prawo zwycięzcy do nagrody wygasa. 
9. Organizator nie zwraca Uczestnikom dostarczonych prac konkursowych biorących udział  
w Konkursie. 
10. Organizator zastrzega, iż informacje o pracach nie nagrodzonych oraz ich autorach nie będą 
podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny sposób 
przez Organizatora. 



11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
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