Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050.154.2017
Wójta Gminy Policzna
z dnia 22 marca 2017 roku

REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE LOGO GMINY POLICZNA
§ 1.
Organizator i cel konkursu
1.Organizatorem konkursu na opracowanie logo Gminy Policzna jest
Gmina Policzna
ul. Bolesława Prusa 11
26-720 Policzna
woj. mazowieckie.
Tel.48 6770039, Fax 48 6770051
Internet: www.policzna.ugm.pl
e-mail: sekretariat@policzna.ugm.pl
2.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego logo Gminy,
który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Gminy Policzna i będzie
przeznaczone do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych umieszczanych m.in. na: stronie
internetowej, BIP, drukach urzędowych, plakatach, ulotkach, materiałach
promocyjnych, w ogłoszeniach, mediach, portalach internetowych itp.
§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. dostarczenie projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 3 niniejszego
Regulaminu,
b. dostarczenie karty zgłoszenia uczestnictwa wraz z podpisanym
oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
4. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie o którym mowa w pkt 3 b składają
ich przedstawiciele ustawowi, którzy jednocześnie wyrażają zgodę na
udział osoby niepełnoletniej w konkursie.
5. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisania oświadczeń podlegają
odrzuceniu.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej,
pracownicy Urzędu Gminy i członkowie ich rodzin.
§ 3.
Forma prezentacji pracy
1. Projekt logo powinien być złożony w wersji papierowej w formacie
wydruku A4 oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym np.
płycie CD/DVD, pendrive.
2. Projekt logo powinien być dostarczony w formacie wektorowym i
niezależnie od tego w jednym z formatów graficznych: JPG, PDF, EPS,
AI, CDR.
3. Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300dpi
i powinny dopuszczać zmiany skali bez straty jakości i proporcji.
4. Projekt logo należy zgłosić w formie pracy konkursowej, na którą złożą
się:
- wydruk kolorowy o wymiarach 15cm x 15 cm i 1,5 cm x 1,5 cm na
papierze białym formatu A4,

- wydruk czarno-biały o wymiarach 15 cm x 15 cm i 1,5 cm x 1,5 cm na
papierze białym formatu A4,
- wersja elektroniczna, zapisana na nośniku elektronicznym.
5. Projekt logo powinien zawierać napis: Gmina Policzna.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz
przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik konkursu.
§4
Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną
przez Wójta Gminy w terminie 30 dni od daty jej powołania.
2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone projekty logo, wyłoni zwycięzcę
i sporządzi protokół z posiedzenia Komisji rozstrzygającego wynik
Konkursu.
3. Prace oceniane będą pod względem;
a. artystycznym – oddanie charakteru Gminy Policzna, wyrazistość,
czytelność, łatwości rozpoznania i zapamiętywania,
b. graficznym,
c. użytkowym- zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach
i sytuacjach ekspozycyjnych.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania
konkursu.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Policzna.
6. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie
powiadomiony odrębnie.

§ 5.
Prawo własności i prawo wykorzystania logo
1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego projektu oraz , że
złożony przez niego projekt jest projektem autorskim w żaden sposób nie
narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnik ponosi wyłączą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie projekcie.
Uczestnik

ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba

trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanego projektu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na podawanie swojego imienia i nazwiska,
wykorzystywanie swojego wizerunku oraz publikację nadesłanego na
Konkurs projektu logo, w przypadku ewentualnie zorganizowanej
wystawy pokonkursowej, we wszystkich publikacjach , prezentacjach,
mediach.
4. Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Gminę Policzna wszelkie
autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego projektu logo bez ograniczeń
na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: wyłącznego
używania i wykorzystywania logo we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informatycznej itd.
5. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą ogłoszenia wyników
konkursu.
6. Przekazanie przez uczestników danych osobowych ma charakter
dobrowolny.
§6
Składanie ofert
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa i oświadczeniami
należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na opracowanie logo Gminy Policzna” do dnia 10 maja

2017 roku do godz. 15 w Urzędzie Gminy Policzna, I piętro, sekretariat
lub pod adresem:
Urząd Gminy Policzna
ul. Bolesława Prusa 11
26-720 Policzna

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca uczestnikom nienagrodzonych prac.
2. Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia Uczestnictwa- stanowi integralną część
Regulaminu.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

