REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie

I Organizator i przedmiot konkursu:
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w
postaci znaku/symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej
placówki. Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:
- identyfikacyjnych,
- korespondencyjnych,
- promocyjnych.

II Cel konkursu:
- wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego placówki,
- rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej.

III Założenia ogólne:
1. Projekty należy składad zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawid autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4. Każdy uczestnik może przedstawid tylko jeden projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Konkurs skierowany jest do dzieci (oraz ich rodziców) uczęszczających do Gminnego Przedszkola
Publicznego w Szamocinie.

IV Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Do konkursu mogą przystąpid osoby, które:
- zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,

- dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
- złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

V Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawad się do różnorodnego wykorzystania, m.in.
reklama, Internet, zaproszenia, dyplomy i inne.
2. Prace można wykonad ręcznie (kredki, farby, plastelina, itp.) lub korzystając z technik
komputerowych.
3. Projekty muszą spełniad następujące warunki: Na formacie A3 należy przedstawid (płaski) znak
mieszczący się w polu 29,5cmx29,5cm. Praca musi byd opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz
nazwą grupy, do której uczęszcza.
4. Logo winno charakteryzowad się następującymi cechami:
- byd czytelne i łatwe do zapamiętania,
- byd łatwo identyfikowane z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Szamocinie,
- ma zawierad nazwę przedszkola.
VI Miejsce i termin składania projektów:
1.Projekty składad opatrzone hasłem: „Konkurs na logo przedszkola” w estetycznej formie
bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu (u koordynatora konkursu Pani Anity Szulc), w
oddziałach przedszkolnych:
-ul. Plac Wolności 31
64 – 820 Szamocin
-Os. Smolary 1
64 – 820 Szamocin
-Lipia Góra 52
64 – 820 Szamocin

2. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, że projekt jest
moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora konkursu”
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2). Dokumenty te
dostępne są w siedzibie Organizatora Konkursu.
3. Prace konkursowe, które nie spełnią wymagao zawartych w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

VII Kryteria oceny projektów:
1. Projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodności pracy z regulaminem,
- oryginalnośd znaku,
- łatwośd zapamiętywania,
- czytelnośd i funkcjonalnośd projektu,
- estetyka wykonania projektu.
2. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów.
3. W razie równej punktacji kilku prac o wyborze decyduje Dyrektor przedszkola wraz z osobą
odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu (koordynatorem).
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

VIII Terminarz:
1. Konkurs rozpoczyna się 14.10.2016r.
2. Projekty należy dostarczyd do siedziby Organizatora do 22.12.2016r.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeo
12.012017r.
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody.

IX Nagroda:
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwośd podawania do publicznej wiadomości informacji o
laureacie Konkursu (imię i nazwisko), na co Uczestnik wyraża bezwarunkowa zgodę.
3. Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez Laureata oświadczenia o przeniesienie
autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy będzie powodowad
przeniesienie na Organizatora Konkursu w całości, wszelkich autorskich praw majątkowych do w/w
pracy, w szczególności w zakresie:

- jej utrwalania i zwielokrotniania, tj. wytwarzania egzemplarzy bez względu na zastosowana
technikę, ilośd i wielkośd nakładu,
- obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których logo utrwalono, tj. wprowadzania do
obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy, publicznego udostępniania logo,
rozpowszechniania, wykorzystania do innego celu, w tym w wydawnictwach książkowych,
kalendarzach, folderach itp.

X Postanowienia koocowe:
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z
organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych
przez uczestników konkursu.
2. Organizatorowi przysługiwad będzie roszczenie o zwrot nagrody w sytuacji, gdy okaże się, że
uczestnik złożył nieprawdziwe oświadczenia, w tym dotyczące praw osób trzecich do złożonej pracy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących powstad w związku z organizacją Konkursu
lub roszczeniami pozostającymi w związku z Konkursem, jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA LOGO GMINNEGO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO W SZAMOCINIE

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………….…...
2. Adres zamieszkania - …………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Numer telefonu - ……………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu, czyli Gminne Przedszkole publiczne w Szamocinie.

. …….……………………………..….
miejscowośd, data

……………………………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, iż zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich i
upoważniam Organizatora Konkursu – Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie do ich
wykonywania w zakresie:
1) oznaczenia projektu nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
2) nienaruszalności treści i formy projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności,
4) nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa
majątkowe do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapisu na
nośnikach pamięci, wprowadzenie do komputera,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób,
aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…….……………………………..….
miejscowośd, data

……………………………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

