REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO ORAZ HASŁA PROMUJĄCEGO GMINĘ BROJCE

1.
2.
3.

§1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gmina Brojce
Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w skład której wejdą przedstawiciele szkół i
Organizatora.
Osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu do kontaktów z uczestnikami Konkursu
jest insp. Łukasz Goszczyński tel. 913861194 e-mail: l.goszczynski@brojce.net.pl

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem estetycznym i funkcjonalnym logo Gminy
oraz hasła promocyjnego Gminy Brojce, które nawiązując do charakteru i dziedzictwa kulturowego
gminy oraz przyczynią się do jej promocji.
§3
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie autorskiej pracy konkursowej, zwanej dalej „Projektem”
w następujących kategoriach:
a) przygotowanie projektu logo Gminy,
b) utworzenie hasła promującego Gminę.
2. Każdą z kategorii należy traktować jako oddzielny projekt, który będzie podlegał osobnej ocenie.
Nie można łączyć kategorii w jeden projekt.
3. Idea każdego projektu powinna opierać się na pomyśle stworzenia charakterystycznego
znaku/hasła kojarzonego jednoznacznie z Gminą Brojce.
4. Prace można wykonać w formie dowolnej przy pomocy grafiki komputerowej lub pracy odręcznej.
5. Praca przygotowana w formie elektronicznej musi zostać wydrukowana w kolorze.
6. Projekt logo może się składać z części graficznej, formy przedstawiającej charakterystyczny dla
Gminy Brojce element,
7. Projekt hasła promującego Gminę Brojce powinien składać się z krótkiego, maksymalnie 7słownego odwołania do walorów, historii, dziedzictwa lub tradycji gminy.
8. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane projekty wcześniej publikowane, już zrealizowane lub
przeznaczone do realizacji w innych miejscach, powielające istniejące znaki graficzne oraz
zastrzeżone znaki towarowe, itp.
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§4
Podstawa prawna
Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w regulaminie Konkursu podlegają
wykluczeniu. Decyzja Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora Konkursu jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu oraz odwołaniu.
§5
Forma Konkursu
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Konkurs jest jednoetapowy, otwarty.
Informacje o Konkursie i o regulaminie Konkursu są dostępne na stronie internetowej Gminy
Brojce oraz na tablicach informacyjnych w Szkole Podstawowej w Brojcach, Szkole Podstawowej w
Dargosławiu, w Urzędzie Gminy w Brojcach oraz w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Brojce.
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§6
Harmonogram Konkursu
Ogłoszenie Konkursu następuje dnia 12 kwietnia 2019 r.
Powołanie Komisji Konkursowej następuje dnia 20 maja 2019 r.
Składanie prac konkursowych do dnia 17 maja 2019 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu dnia 24 maja 2019 r.

§7
Nagrody w Konkursie
1. Fundatorem nagród jest Gmina Brojce
2. W Konkursie laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe, w tym:
I nagroda za najlepszy projekt logo gminy,
I nagroda za najlepsze hasło promujące gminę,
Wyróżnienia i nagrody specjalne
Nagrodzone prace zostaną umieszczone na oficjalnych dokumentach i stronach internetowych Gminy
Brojce.
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§8
Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Gminy w Brojcach, a
dla uczniów szkół w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Brojcach lub Szkoły Podstawowej w
Dargosławiu do 17.05.2019 r.
Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w a ich odbiór będzie
możliwy w siedzibie Organizatora Konkursu po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych oraz osoby w wieku poniżej 18 lat za zgodą opiekuna prawnego.
Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy, adresem zamieszkania i
numerem telefonu w przypadku osoby pełnoletniej lub szkoły do której autor uczęszcza w
przypadku osoby niepełnoletniej.

§9
Wymagania dotyczące uczestników Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Brojce.
2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
- członkowie Komisji Konkursowej,
- osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu Konkursu,
- krewni lub powinowaci członków Komisji Konkursowej.
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§ 10
Miejsc, termin i sposób ogłoszenia wyników Konkursu
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24.05.2019 r. za pośrednictwem strony
internetowej Gminy Brojce www.brojce.net.pl oraz tablic informacyjnych w Szkole Podstawowej
w Brojcach, Szkole Podstawowej w Dargosławiu, w Urzędzie Gminy w Brojcach oraz w świetlicach
wiejskich na terenie Gminy Brojce.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu i miejsca, o
czym poinformuje oficjalnie na stronie internetowej Gminy Brojce www.brojce.net.pl .
§ 11
Wymagane dokumenty i oświadczenia
Osoby chcące wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do złożenia: Zgłoszenie do udziału w
konkursie oraz oświadczenia uczestnika, rodzica lub opiekuna dziecka o posiadaniu
praw
autorskich oraz zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez

Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i realizacji opracowanej koncepcji oraz
deklaracji, o przeniesieniu na Organizatora majątkowe praw autorskich do projektu (załącznik nr
1)
2. Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, zezwalają na nieodpłatne korzystanie
z przedstawionego Projektu bez względu na formę i układ w zakresie:
- publicznej prezentacji na wystawach,
- prezentacji w środkach masowego przekazu,
- prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Gminy
Brojce.
§ 12
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000), i art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce
reprezentowana Wójta Gminy Brojce,
b) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: odo@brojce.net.pl, nr tel: 913861194. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
c) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną pracą konkursową,
d) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 22 - 222 ustawy Kodeks Pracy
(Dz. U. 2018r. poz. 917) oraz zgoda wyrażona zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016),
e) Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa,
f) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
g) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
i) Podanie danych jest wymogiem konkursowym. Brak lub podanie niepełnych danych może być
podstawą do odrzucenia pracy,
j) Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z niniejszym
konkursem.
§ 14
Komisja Konkursowa
Do zadań Komisji Konkursowej należy ocenienie zgodności sporządzonego projektu z celem Konkursu
według następujących elementów:
- oryginalność (1-5 pkt.),
- czytelność przekazu (1-5 pt.),
- forma estetyczna proponowanych rozwiązań (1-10 pt.),
- funkcjonalność proponowanych rozwiązań (1-5 pt.),

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu

Zgłoszenie udziału w konkursie
NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO ORAZ HASŁA PROMUJĄCEGO GMINĘ BROJCE
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
_______________________________________________________________________
Oświadczenie zgłaszającego:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO ORAZ
HASŁA PROMUJĄCEGO GMINĘ BROJCE.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
….………………………………………………………..
Data i czytelny podpis zgłaszającego
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na projekt graficzny logo oraz hasła
promującego Gminę Brojce.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem mojej
samodzielnej pracy.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej nadesłanej na konkurs na projekt graficzny logo oraz
hasła promującego Gminę Brojce i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) zarówno do tekstu, jak i
materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków) zamieszczonego w niniejszej pracy oraz przenoszę
nieodpłatnie prawa autorskie na organizatora zgodnie z Regulaminem konkursu.

….………………………………………………………..
Data i czytelny podpis zgłaszającego

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 lat:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na projekt graficzny logo oraz hasła
promującego Gminę Brojce.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy mojego dziecka / podopiecznego.
Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym mojego dziecka/podopiecznego, które jest
autorem pracy plastycznej nadesłanej na konkurs na projekt graficzny logo oraz hasła promującego

Gminę Brojce i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego
(fotografii, rysunków) zamieszczonego w niniejszej pracy oraz przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie
na organizatora zgodnie z Regulaminem konkursu.
….………………………………………………………..
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego
Klauzula RODO
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) i
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce
reprezentowana przez Wójta Gminy Brojce,
b) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: odo@brojce.net.pl, nr tel: 913861194. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
c) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną pracą konkursową,
d) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 22 - 222 ustawy Kodeks Pracy
(Dz. U. 2018r. poz. 917) oraz zgoda wyrażona zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016),
e) Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa,
f) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
g) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) Osoba przekazująca dane dziecka ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
i) Podanie danych jest wymogiem konkursowym. Brak lub podanie niepełnych danych może być
podstawą do odrzucenia pracy,
j) Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z niniejszym
konkursem.
……………………………….…………………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego

