Regulamin konkursu
na logo oraz nazwę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu na logo i nazwę dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina Kołbaskowo, adres: Kołbaskowo
106, 72-001 Kołbaskowo, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
3. Konkurs obejmuje zaprojektowanie i opracowanie logotypu oraz nazwy będącej
symbolem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.
4. Zaprojektowane logo oraz nazwa będą wykorzystywane do celów popularyzatorskich,
reklamowych,

korespondencyjnych,

identyfikacyjnych

itp.

Logo

oraz

nazwa

w szczególności używane będą na gadżetach reklamowo-promocyjnych, wydawnictwach,
ulotkach, plakatach, biletach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
5. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego logo oraz nazwy, które będą
symbolem oraz elementem oficjalnej identyfikacji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Przecławiu. Logotyp oraz nazwa powinny:
a) nawiązywać do charakteru Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i/lub;
b) ukazywać walory oraz charakter gminy Kołbaskowo, jej historię, tradycję,
społeczność i/lub;
c) eksponować atuty związane z położeniem geograficznym (teren, woda, rzeka,
otoczenie itp.) i/lub;
d) wizualizować GOKSiR, którego kluczowym zadaniem jest kultura, sport
i rekreacja.
6. Logotyp oraz nazwa powinny być oryginalne, czytelne, funkcjonalne i nigdy wcześniej
niestosowane.
7. Nazwa nie powinna być zbyt długa.
8. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy oraz logotypu.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową, stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłać ją wraz z projektem logotypu na adres
e-mail: biuro@goksir.kolbaskowo.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Kołbaskowo i dołączyć do karty projekt logotypu w wersji cyfrowej (na płycie CD/DVD,
pendrive, karcie pamięci lub innym obecnie stosowanym nośniku cyfrowym).
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 28 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. do godz.
15:00.
4. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję logotypu oraz nazwy, to każde ze
zgłoszeń powinno być dostarczone na osobnym formularzu.
5. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.
6. W przypadku osób niepełnoletnich, w ich imieniu kartę zgłoszeniową, podpisuje rodzic,
bądź opiekun prawny.
7. W przypadku wpłynięcia takiej samej lub podobnej propozycji nazwy oraz logotypu od
więcej niż jednej osoby, decyduje kolejność wpływu karty zgłoszeniowej.
8. W przypadku osoby, której zgłoszenie zostało odrzucone o zaistniałej sytuacji zostanie
poinformowana niezwłocznie.
9. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw
do otrzymania nagrody.
§3
Wymagania projektu
1.

Logo należy zaprojektować w wersji wektorowej (kolorowej, monochromatycznej
oraz achromatycznej).

2.

Projekt logo musi być zapisany w formacie graficznym TIFF, PNG lub PSD i musi mieć
rozdzielczość minimum 300 dpi.

3.

Nazwa może być zawarta w projekcie znaku graficznego.
§4
Komisja Konkursowa

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku
małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.
§5
Nagrody
1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach
odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu do
końca 2019 roku.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową, po
zakończeniu konkursu, na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl. Zwycięzca Konkursu
o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym w §2 ust.. 3 nie będą
rozpatrywane. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy.
§7
Prawa autorskie
1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie
wszelkie prawa do zgłoszonego w konkursie znaku graficznego oraz nazwy, w tym
autorskie prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw
osobistych. Przeniesienie praw nastąpi na podstawie zawartej umowy z Organizatorem.
2. Zwycięski projekt staje się własnością Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przecławiu oraz Gminy Kołbaskowo.
3. Po

otrzymaniu

nagrody

uczestnikowi

nie

przysługują

żadne

inne

roszczenia

z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły
prawa majątkowe do nazwy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.
§8
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie
w regulaminie.

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.kolbaskowo.pl
3. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków
zawartych w niniejszym regulaminie.
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz
niewyłaniania zwycięzców.
5. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który
zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.
6. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi, chyba że Organizator zadecyduje inaczej.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych aktów prawnych.

