Regulamin konkursu
na LOGO Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO
Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” w nowej perspektywie Leader 2014-2020.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” działająca na obszarze
gmin: Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko.
Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów:
• promocyjnych,
• identyfikacyjnych,
• reprezentacyjnych,
• korespondencyjnych.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego Stowarzyszenia LGD „Brama
Beskidu”.
Przedmiotem konkursu jest :
LOGO Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” powinno być schematycznym starannie
opracowanym rysunkiem.
Logo musi nawiązywać do zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub
gospodarczych obszaru LGD czyli gmin: Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko. Powinno promować
lokalną twórczość, kulturę, historię, zabytki. Może symbolizować również jakąś ideę jedynie
swoim kształtem lub wywoływanym nastrojem (np. zawierać linie łagodne lub łamane, albo
też zawierać kolorystykę jaskrawą lub stonowaną).Logo musi jednak podkreślać i w
skondensowany sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu tak by u
odbiorcy wywoływać odpowiednie skojarzenia.

6. Ramy czasowe konkursu:
a) Termin składania prac konkursowych ustala się do dnia : 08.06.2015r. decyduje data
wpływu do biura:
Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu”
Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
b) Rozstrzygnięcie konkursu przez Zarząd LGD „Brama Beskidu” nastąpi do 19.06.2015r.

§2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie LGD „Brama Beskidu”
(gm. Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko) lub organizacje funkcjonujące na terenie w/w LGD
(np. szkoły, centra kultury itp.).
2. Udział w konkursie osób niepełnoletnich, możliwy jest za zgodą ich opiekunów prawnych.
3. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

§3
Zasady Konkursu
Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol,
b) zawierać znak graficzny charakterystyczny dla obszaru LGD „Brama Beskidu oraz
skróconą nazwę Stowarzyszenia , która brzmi: LGD „Brama Beskidu”,
c) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej,
d) być łatwa do rozpoznawania i zapamiętania,
e) uwzględniać zarówno charakter jednostki, jak i cel jej działalności tj. promować kulturę,
tradycję, zabytki, obszary wiejski itp.,
f) logo może mieć wersję: pionową (lub poziomą), konturową (obrysową).
Prace uczestników mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo,
szkic) w formacie A4.
Każdy z uczestników składa w konkursie pracę wykonaną samodzielnie i indywidualnie (nie
dopuszcza się prac zbiorowych).
Każda praca musi być opisana na odwrocie i zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko
autora, adres, telefon, adres e-mail.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie Prace Konkursowe.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz
Oświadczenia. Formularz karty oraz oświadczenie są dostępne na stronie internetowej
www.bramabeskidu.pl. Karta zgłoszenia oraz oświadczenie powinny być w jednej kopercie z
nadesłanym logo. Prace dostarczone bez karty zgłoszenia i/lub oświadczenia nie będą
oceniane.
Prace Konkursowe wraz z kopertami zawierającymi Karty Zgłoszenia należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs na logo – LGD „Brama Beskidu”, a następnie
doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Stowarzyszenie LGD „Brama
Beskidu” Mostki 86,33-340 Stary Sącz. Termin zgłaszania Prac Konkursowych ustala się na
dzień 08 czerwca 2015 roku, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej,
oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa.
Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej,
w drodze odrębnej Umowy, udzielić Organizatorowi wyłącznej licencji na czas nieokreślony,
do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do

nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą, na
następujących polach eksploatacji:
a) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej,
marketingowej, reklamowej i usługowej jednostki,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i
udostępnianie,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity,
f) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,
g) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m.in. Internet) i sieci
multimedialnej,
h) publicznego wystawiania,
i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
§4
Kryteria oceny
Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) wartości projektowe:
 czytelność i przejrzystość,
 oddanie charakteru obszaru LGD „Brama Beskidu”,
 oryginalność,
 pomysłowość,
 kreatywność .
b) wartości marketingowe:
 łatwość rozpoznania i zapamiętywania.
§5
Procedura oceny prac konkursowych
1. Komisję Konkursową stanowi Zarządu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”.
2. Decyzja Komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
4. Komisja oceni złożone prace, a wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie
internetowej www.bramabeskidu.pl do 19.06.2015r. Jednocześnie laureaci konkursu
zostaną poinformowani o wyborze ich prac telefonicznie.
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§6
Nagroda i Sponsor nagrody
Nagroda za I miejsce: 700,00zł.
Nagroda za II i III miejsce: gadżety reklamowe LGD „Bramy Beskidu”.
Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu”.
Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy Konkursu oraz Uczestnikom Wyróżnionym w czasie i
miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu.
Warunkiem odebrania nagrody jest zawarcie z Organizatorem Umowy o udzielenie wyłącznej
licencji do korzystania z utworu będącego przedmiotem Pracy.
§7
Postanowienia Końcowe
Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
prowadzenia Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania
Nagrody.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 14 dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą
podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny
sposób przez Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy
Kodeksu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z
p. Patrycją Pierzchała lub p. Dorotą Krajewską,
(tel.: 18 547 66 80 , e-mail: biuro@bramabeskidu.pl)

Załącznik nr 1 do regulaminu
Konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”
KARTA ZGŁOSZENIA
Proszę wypełniać drukowanymi literami (należy wypełnić wszystkie pola):
1) Imię i nazwisko ...............................................................................................................
2) Adres zamieszkania ........................................................................................................
3) Telefon ............................................................................................................................
4) E-mail ..............................................................................................................................
5) Liczba załączonych projektów ........................................................................................
6) Osoba fizyczna ..................................................................
7) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ...............
pod nazwą ...................................................................................................................................
z siedzibą .....................................................................................................................................
Oświadczam, że zgłoszony w ramach niniejszego konkursu projekt logo Stowarzyszenia LGD
„Brama Beskidu” nie został zgłoszony w żadnym innym konkursie, nie był wcześniej
publikowany, jest moim osobistym dziełem, a prawa autorskie do niego przysługują
wyłącznie mnie i nie są niczym ograniczone.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu na logo
Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”, w szczególności w zakresie dotyczącym przejścia
autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu w przypadku wygrania konkursu, w
tym wysokości wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, z późn. zm. dla
celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na stronach
internetowych Organizatora.
.........................................................................
(podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu
Konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu na logo
Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”



Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie na logo Stowarzyszenia LGD
„Brama Beskidu” organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Beskidu”, a także oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu,
którego treść w pełni akceptuję



Ponadto oświadczam, iż prace złożone w konkursie na logo Stowarzyszenia LGD
„Brama Beskidu” zostały wykonane samodzielnie przez
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, na potrzeby konkursu,
zawartych w złożonej przez dziecko Karcie Zgłoszeniowej na konkurs plastyczny na
LOGO Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)



Jednocześnie oświadczam, że zostałem pouczony o przysługującym mi prawie
do wglądu i poprawiania danych osobowych.

Data i miejscowość.............................

............................................
(wyraźny podpis rodziców/opiekunów Uczestnika Konkursu)

Uwaga! Niniejszy formularz należy wypełnić i dostarczyć wraz z pracą.

