
Regulamin konkursu na projekt  graficzny Logo SOŁECTWA WIERZBICZANY 
 

 
§ 1. Organizator i przedmiot konkursu. 

 
1. Organizatorem Konkursu na projekt graficzny loga Sołectwa Wierzbiczany, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Sołtys, Rada Sołecka oraz nieformalna grupa „Wierzbowe 

Wierzbiczany – tu zapuszczamy korzenie” zwani dalej „Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie Logotypu w wersji 

graficznej, będącego symbolem Sołectwa  Wierzbiczany (zwanym dalej „Logo”).  

Zwycięskie  Logo wykorzystywane  będzie  do  celów   promocyjnych, 

korespondencyjnych, reklamowych. W szczególności  wykorzystywane  będzie na  

gadżetach  reklamowo-promocyjnych, ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych 

oraz w grafice internetowej. 

3. Celem  konkursu  jest  uzyskanie  projektu  graficznego  Logo, które będzie elementem 

oficjalnej identyfikacji Sołectwa. Logo powinno być identyfikacją graficzną wsi, 

podkreśleniem pochodzenia jej nazwy. Powinno kojarzyć się z Sołectwem, jego historią, 

tradycją, kulturą, przyrodą lub innymi walorami charakterystycznymi dla Sołectwa i jego 

społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne. 

4. W warstwie informacyjnej Logo zawierać musi słowo „Wierzbiczany”. 

5. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: na przedmiotach 

codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym 

i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, 

wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich 

wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach. 

6. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

Rozpoczyna się w dniu 15 kwietnia 2020r. i trwa do 15 maja 2020r. Nieprzekraczalne 

terminy/godziny wskazano w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2. Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Wierzbiczan. 

3. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego 

zaakceptowanie. 

4. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, którym przysługują autorskie prawa do utworów 

indywidualnych bądź wspólnych. W przypadku gdy prawa do utworu przysługują wielu 

osobom, uczestniczą one w konkursie wspólnie. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z 

wymaganiami niniejszego Regulaminu. 

6. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

7. W Konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie; za  osoby  niepełnoletnie 

oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Załącznik 1.   



8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 3. SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 
 
1. Logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej. W jej skład wchodzą: 

a. Kolorowe Logo na sztywnym papierze formatu A4 

i/lub 

b. Kolorowe Logo w wersji elektronicznej w postaci pliku *.jpg lub *.pdf. 

2. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez osobę niepełnoletnią będącą autorem pracy, 

wraz z projektem należy dostarczyć oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 1), o 

którym mowa w §2 pkt. 7. 

3. Praca konkursowa, o której mowa w ust. 1 może być dostarczona: 

a. albo na adres email: wies.wierzbiczany@gmail.com  

b. albo w wersji papierowej, na płycie CD lub pendrive do domu Reginy Borkowskiej- 

Kędzierskiej Wierzbiczany 40 (w tym przypadku nieprzekraczalną godziną 

dostarczenia pracy konkursowej w dniu 15 maja 2020 r. jest godz. 20.00) 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszenia: 

błędy, pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, lub ich opóźnienie w doręczeniu 

spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora. 

5. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie 

wykorzysta prac, poza pracą która zostanie uznana za zwycięską. 

6. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie 

zostaną dopuszczone do Konkursu. 

7. Wszystkie prace muszą być opisane w sposób czytelny: Imię i Nazwisko, adres, adres e-

mail, numer telefonu. 

§ 4. WYTYCZNE DO PRACY KONKURSOWEJ 
 

1. Logo musi zawierać: 

a. nazwę Wierzbiczany 

b. element graficzny, 

2. Logo musi nawiązywać do specyfiki wsi Wierzbiczany i jej otoczenia. 

3. Logo powinno być kreatywne, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami 

projektowania graficznego oraz funkcjonalne. 

4. Logo będzie wykorzystywane do komunikowania o Sołectwie Wierzbiczany i powinno w 

jasny, czytelny sposób stanowić wizualizację charakterystyki wsi i jej otoczenia. 

5. Grupą docelową Logo są przede wszystkim mieszkańcy Wierzbiczan, dla których ma ono 

być elementem wyróżniającym i integrującym. Innymi beneficjentami Logo mogą być 

także urzędy, turyści, firmy promocyjne, przedsiębiorcy i inni. Organizator nie ogranicza 

nikogo w zakresie wykorzystania Logo. 

 

  



§ 5. PROCEDURA WYBORU ZWYCIĘSKIEJ PRACY KONKURSOWEJ 
 

1. Nadesłane prace konkursowe zostaną wstępnie zweryfikowane przez Komisję 

Konkursową pod względem formalnym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

2. W ramach Konkursu, spośród nadesłanych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 2-4, mieszkańcy Wierzbiczan w wyniku głosowania wybiorą jeden zwycięski projekt.  

 

3. Prace zostaną  wystawione od 16 maja do 29 maja 2020r. do publicznego wglądu (przy 

świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach, w gablotach informacyjnych na terenie Sołectwa, 

na grupie Wierzbiczany e-kurenda na Facebooku, stronie internetowej 

www.siedlisko.gniezno.pl, profilach facebookowych: Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina 

Lubochnia Wierzbiczany - strona radnej gminy Marii Brykczyńskiej. 

4. Każdej z prac zostanie nadany numer. Głosy będzie można oddać na 3 projekty punktując 

je w skali 1-3, gdzie 3 otrzymuje projekt najlepszy, a 1 najsłabszy z pośród trzech 

wybranych przez głosującego. 

Przykład: 

Głosujący wybiera prace o numerach: 2, 9, 12. Oceniając projekt nr 9 za najlepszy daje 

mu 3 pkt., nr 2 – 2 pkt., a najsłabszej z wybranych prac, nr 12 przyznaje 1 pkt. 

„nr 9 – 3 pkt., nr 2 – 2 pkt., nr 12 – 1 pkt”  

5. Głosy będzie można oddawać do dnia 29 maja poprzez: 

a) Wysłanie drogą SMS-ową numerów wytypowanych prac do p. Reginy Borkowskiej-

Kędzierskiej na nr tel. 692-044-022 

b) Wysłanie wiadomości e-mail na adres wies.wierzbiczany@gmail.com 

c) Wrzucenie głosu do urny znajdującej się przy świetlicy wiejskiej 

d) Wzięcie udziału w ankiecie internetowej zamieszczonej na grupie Wierzbiczany e-

kurenda, stronie internetowej www.siedlisko.gniezno.pl, profilach facebookowych: 

Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina Lubochnia Wierzbiczany - strona radnej gminy 

Marii Brykczyńskiej. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia Konkursu na ww. drodze głosowania Organizator 

zastrzega sobie prawo do utworzenia Komisji Konkursowej, która ostatecznie zdecyduje 

o zwycięzcy.  

7. Komisja Konkursowa składać się będzie z: 

a. sołtysa Wierzbiczan  

b. członków rady sołeckiej Wierzbiczan (nie jest wymagany komplet członków rady na 

posiedzeniu, które wybierze zwycięski projekt),  

c. przedstawiciela patrona projektu, Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności 

Lokalnej Siedlisko w Lubochni 

8. Ogłoszenie wyniku wyboru zwycięskiej pracy nastąpi do 31 maja 2020 r. poprzez 

wyeksponowanie pracy na tablicach ogłoszeń w Sołectwie oraz na profilu Wierzbiczany 

e-kurenda na Facebooku, stronie internetowej www.siedlisko.gniezno.pl, profilach 

facebookowych: Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina Lubochnia Wierzbiczany - strona 

radnej gminy Marii Brykczyńskiej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu. 

10. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

mailto:wies.wierzbiczany@gmail.com


§ 6. PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Projekt Logo stanowić musi przedmiot autorskich praw majątkowych Uczestnika, a 

jednocześnie stanowić wyraz indywidualnej działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze jego autora, tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

2. Przekazanie pracy lub prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że Uczestnikowi (w przypadku projektu, będącego dziełem 

współautorskim - odpowiednio Uczestnikom) przysługują prawa autorskie majątkowe do 

projektu, oraz że projekt w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. 

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia na Organizatora 

wszelkich praw majątkowych do opracowanego przez siebie Logo, wraz z systemem 

identyfikacji wizualnej, oraz prawa do wykonywania praw zależnych. W tym celu 

Zwycięzca Konkursu zawrze z Organizatorem stosowną umowę, o której mowa w § 8 ust. 

3 lit. b, co będzie jednoznaczne z możliwością bezpłatnego wykorzystania Logo przez 

Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nim w kraju i za granicą, w tym 

m.in. do: 

a. wyłącznego używania i wykorzystania Logo we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej, 

b. utrwalenia i zwielokrotnienia Logo wszelkimi technikami graficznymi, 

zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapisu Logo na nośnikach elektronicznych, 

publicznego wykorzystania Logo, nadawania za pomocą wizji przewodowej, 

bezprzewodowej czy satelitarnej, 

c. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

wydawniczych, informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem Logo, 

d. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Logo w Internecie. 

§ 7. ZWYCIĘZCA KONKURSU I POZOSTALI UCZESTNICY 
 

1. Zwycięzca Konkursu nie otrzyma jakiejkolwiek nagrody pieniężnej i niepieniężnej ani 

jakiegokolwiek zwrotu kosztów, które mógłby ponieść przy tworzeniu pracy 

konkursowej. Brak jakiejkolwiek nagrody nie wyklucza przeniesienia na Organizatora 

praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do 

utworu. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora pisemnie, na podany 

adres e-mail lub telefonicznie. 

3. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podpisania umowy przenoszącej bezpłatnie 

prawa autorskie do zwycięskiego Logo. 

  



§ 8.OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 maja 2020 r. na tablicach ogłoszeniowych w 

Wierzbiczanach oraz na grupie Wierzbiczany e-kurenda (Facebook), stronie internetowej 

www.siedlisko.gniezno.pl, profilach facebookowych: Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina 

Lubochnia Wierzbiczany - strona radnej gminy Marii Brykczyńskiej. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska 

Zwycięzcy Konkursu. 

 

§ 9. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator. 

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać u 

Reginy Borkowskiej- Kędzierskiej, e-mail: regina.borkowska@gmail.com tel. 692-044-022  

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności na: 

a. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia 

Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, 

b. opublikowanie i upublicznienie swojego imienia i nazwiska na tablicach 

ogłoszeniowych w Wierzbiczanach oraz na grupie Wierzbiczany e-kurenda 

(Facebook), stronie internetowej www.siedlisko.gniezno.pl, profilach 

facebookowych: Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina Lubochnia Wierzbiczany - 

strona radnej gminy Marii Brykczyńskiej w przypadku zwycięstwa w Konkursie. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik 

odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb realizacji Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany 

pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu. 

3. Administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych, bazy danych zawierających dane Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie 

odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: regina.borkowska@gmail.com 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych. 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

Konkursu niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń; w szczególności Uczestnik 

przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 



Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające 

do udziału w Konkursie. 

2. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w 

postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany 

terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań 

mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji 

Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym 

nie mógł zapobiec, o charakterze zdarzeń losowych lub siły wyższej. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo 

przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w 

tej sprawie jest ostateczna. 

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

skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu. 

6. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie 

przysługuje odwołanie. 

7. Regulamin podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych w Wierzbiczanach oraz na 

grupie Wierzbiczany e-kurenda (Facebook), stronie internetowej 

www.siedlisko.gniezno.pl, profilach facebookowych: Stowarzyszenie Siedlisko oraz Kalina 

Lubochnia Wierzbiczany - strona radnej gminy Marii Brykczyńskiej. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

  



Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*1  

Konkursu na Logo wsi Wierzbiczany 

 

 

 Działając na rzecz Uczestnika Konkursu ……………..……………………………… wyrażam zgodę  

na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym się zapoznałem/am* i 

którego treść akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatorów Konkursu, w 

celu realizacji Konkursu, partnerów lub patronów Konkursu w zakresie upowszechnienia informacji i promocji 

Konkursu i jego wyników na zasadach zawartych w Regulaminie Konkursu.  

Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest 

wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik 

ponosi wobec Organizatora Konkursu odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób 

trzecich. 

Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu udzielam Organizatorom Konkursu w imieniu Uczestnika 

niewyłącznej licencji w zakresie praw majątkowych i praw pokrewnych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie 

Utworu na zasadach określonych w §6 Regulaminu Konkursu. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego warunki w imieniu 

Uczestnika.  

 

 

  __________________________ 
(data i podpis rodzica/opiekuna*2) 

 

                         
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić 


