
 

Regulamin konkursu  

na projekt LOGO Powiatu Polickiego 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu LOGO Powiatu Polickiego jest Wydział 

    Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach zwany dalej 

    Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu. 

§ 2. Cel konkursu 

 Celem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci LOGO 

zawierającego nazwę Powiat Policki, nazwę Powiat Policki i znak graficzny lub tylko znak 

graficzny. 

 Aktywizacja dzieci, młodzieży, studentów w terenu Powiatu Polickiego.  

 Propagowanie aktywności twórczej i artystycznej. 

 Budowanie pozytywnych skojarzeń  i tożsamości z Powiatem Polickim. 

 

§ 3. Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako 

LOGO Powiatu Polickiego do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, 

na który składa się: 

a) opis genezy LOGO (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.), 

b) LOGO  podstawowe  w  wersji  kolorowej  (z  zastosowaniem  4  kolorów,  podstawowym        

kolorem kolor niebieski), 

c) LOGO podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej. 

 

2. Logo powinno być zaprezentowane w formie: 

- wykonanej ręcznie, wybraną techniką plastyczną np.: kredki, flamastry, tusz, farby  

    w  formacie A4, lub  

- zaprojektowany na komputerze w programie graficznym i wydrukowany w formacie A4,  

   oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG 

   lub TIF oraz pliki otwarte w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS zapisane na nośniku 

   CD/DVD, z możliwością dowolnej zmiany skali bez utraty jakości i proporcji. 

3. Projekt  LOGO  musi  być  pozbawiony  graficznych  i  tekstowych  elementów 

     identyfikujących uczestnika konkursu. 

4. Wszelkie  koszty  związane z  przygotowaniem  i  złożeniem projektu LOGO  ponosi 

     uczestnik konkursu. 

5.  Złożone projekty LOGO nie podlegają zwrotowi. 

6.  Projekt   LOGO   musi   być   wykonany   samodzielnie  i   być  pracą  autorską  oraz  mieć 

     cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych 

    konkursach.  

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty LOGO. 

 

 

 

http://www.asp.katowice.pl/upload/original/regulamin-logo-powiatu.pdf#page=1
http://www.asp.katowice.pl/upload/original/regulamin-logo-powiatu.pdf#page=1


 

§ 5. Warunki uczestnictwa 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby będące uczniami szkół gimnazjalnych, średnich oraz 

studentami szkół wyższych, którzy urodzili się lub mieszkają w Powiecie Polickim, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia, 

b) dostarczyły wraz z projektem opracowanego znaku graficznego wypełnioną Kartę        

     zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, 

c) w przypadku osób niepełnoletnich dostarczyły wraz z projektem opracowanego LOGO 

wypełnione oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, które 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje się własnością Powiatu Polickiego, 

który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób 

fizycznych i prawnych. 

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach, 

członkowie Komisji konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków 

najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

przysposobione. 

5. Laureat konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Powiat Policki majątkowych praw 

autorskich do opracowanego przez siebie LOGO na polach eksploatacji opisanych 

szczegółowo w ustawie o prawie  autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa własności 

egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. W tym celu Laureat zawrze                     

z Powiatem Polickim umowę, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, co 

będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Powiat Policki nagrodzonego 

projektu LOGO na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji. 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do projektu LOGO 

zgłoszonego do konkursu. 

7. Uczestnik konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób 

trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw 

tych osób do zgłoszonych prac. 

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie projektu LOGO oraz na jego 

publikację w materiałach promocyjnych Powiatu Polickiego oraz w dokumentacji 

konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach drukowanych,                          

w internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji konkursu                     

i Powiatu Polickiego). 

9. Zgłoszenie do konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie 

stanowi podstawy roszczeń względem Powiatu Polickiego o zawarcie umowy ani innych 

roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy. 

 

§ 6. Terminy 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 3 marca 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r.  

2. Decyzja Komisji konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.policki.pl. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania konkursu, w tym 

wydłużenia nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator                  

poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.policki.pl.                              

 

§ 7. Miejsce i termin nadsyłania prac 

 

1. Projekty LOGO należy dostarczyć osobiście lub  wysłać pocztą w zamkniętej kopercie          

z dopiskiem: „Konkurs na projekt LOGO Powiatu Polickiego - nie otwierać” wraz                

z czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1), Oświadczeniem (Załącznik  

nr 2) i opisaną płytą CD-R, pod adresem:  Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 

http://www.policki.pl/
http://www.policki.pl/


8, 72-010 Police, lub dostarczyć osobiście do: Starostwo Powiatowe w Policach,                      

ul. Tanowska 8, 72-010 Police, pok. 23 kancelaria parter). 

 

2. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 4 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00 

     (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).  

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub 

kurierskie,  z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją konkursu oraz  

     za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników  

     konkursu. 

4. Projekty LOGO niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub  

nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie 

Komisji. 

 

§ 8 Ocena prac 

 

1. Prace spełniające wszystkie wymogi w  oceniane będą według  poniższych kryteriów: 

a) oryginalność znaku,  łatwość zapamiętywania (0-10 pkt), 

b) specyfika regionu i cechy charakterystyczne powiatu (0-5 pkt), 

c) walory graficzne i wartości promocyjne (0-5pkt), 

d) czytelność i funkcjonalność(0-5 pkt). 

 

2. Oceniana praca może uzyskać maksymalnie 25 pkt. Oceny prac dokona powołana przez 

Starostę Polickiego Komisja konkursowa składającą się z 5 przedstawicieli: jeden 

przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach, jeden przedstawiciel Rady Powiatu                         

w Policach, jeden przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, jeden 

przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury oraz jeden przedstawiciel Wydziału Rozwoju, 

Informacji i Promocji. 

3. Każdy przedstawiciel Komisji konkursowej może przyznać maks. 25 pkt. 

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna                      

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania bądź odwołania      

konkursu. 

4. Projekty LOGO złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty nieuprawnione 

podlegają wykluczeniu. 

 

§ 9 Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 r.  

2. Informacja o zwycięskim projekcie LOGO znajdzie się na stronie www.policki.pl 

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem. 

4. Organizator   konkursu   zastrzega   sobie   prawo   do   opublikowania   imienia,   nazwiska 

  i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych 

  informacji w materiałach reklamowych Powiatu Polickiego oraz w mediach i internecie. 

5. Zwycięski  projekt  może być wykorzystywany jako LOGO  Powiatu  Polickiego. Decyzja  

 w tym zakresie należy do właściwych organów powiatu. 

 

§ 10. Nagroda 

1. Za najlepszy projekt, który wybierze Komisja konkursowa, przyznana zostanie nagroda              

w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto pomniejszona o należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz inne opłaty.  

2. Nagroda zostanie wypłacona laureatowi konkursu po zawarciu umowy, o której mowa                 

w § 5 ust. 5. 

http://www.policki.pl/


3. Organizator deklaruje, że z laureatem lub opiekunem prawnym laureata zostanie podpisana 

umowa o przeniesienie na Powiat Policki autorskich praw majątkowych, której wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

4. Powiat Policki zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu             

z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu albo przerwania lub 

odwołania konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej 

zmianie Regulaminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie 

internetowej www.policki.pl 

3. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora konkursu, od której nie 

przysługuje odwołanie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatem. 

5. Wszelkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

6. Pytania dotyczące Regulaminu konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju, 

Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach, osoby do kontaktu: Aleksandra 

Kotuła, e-mail: kotula@policki.pl, tel. 9143 28 139, Agnieszka Jaguszewska, e-mail: 

jaguszewska@policki.p, tel. 91 43 28 139. 

7. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który     

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. 

8. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Policach 

z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police jest administratorem danych uczestników 

konkursu na projekt Logo Powiatu Polickiego, które zostały zgromadzone w celu 

uczestnictwa w powyższym konkursie w okresie od 3 marca 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. 

wynikający z obowiązującego regulaminu konkursu. Ich podanie jest dobrowolne                          

i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, 

że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, 

uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 
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