
REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNO-PLASTYCZNEGO NA 

ZAPROJEKTOWANIE OFICJALNEGO LOGO DLA GMINY KIKÓŁ  

Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Organizator Konkursu:  

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół z siedzibą przy  

Placu Kościuszki 7A w Kikole, przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. I. A. Zboińskiego  

w Kikole, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kikół – Józefa Predenkiewicza.  

 

Ogólne zasady Konkursu:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół na terenie Gminy Kikół. 

2. Zgłaszanie projektów trwa od 10 kwietnia 2018 roku do 7 maja 2018 roku.  

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy graficznej przedstawiającej proponowany znak 

(uproszczone logo) obchodów 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych  

w Kikole.  

4. Projekt powinien nawiązywać do obchodów 100-lecia niepodległości i może zawierać  

np. daty: 11 listopada 1918 r., liczbę „100”, wydarzenia historyczne, postaci historyczne oraz dowolne 

elementy związane z rocznicą. 

5. Projekty zgłoszone do Konkursu muszą być projektami autorskimi.  

6. Logo będzie wykorzystywane, jako znak graficzny do celów: identyfikacyjnych, 

popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i może być zamieszczane m.in. na 

stronie internetowej, plakatach, oraz innych drukach wydawanych przez Ośrodek Kultury Gminy 

Kikół, Urząd Gminy w Kikole oraz szkoły na terenie Gminy Kikół. 

7. Zwycięska praca graficzna może posłużyć także jako oficjalny znak obchodów wpisanych do 

gminnego kalendarza przedsięwzięć upamiętniających 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz jako wzór do wykonania przypinek – buttona. 

 

Przebieg Konkursu:  

1. Projekty wraz z Kartą Zgłoszeniową i załączonymi do niej oświadczeniami powinny być składane 

w kopercie z dopiskiem „KONKURS – LOGO DLA GMINY KIKÓŁ  

Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”  

w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń lub sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole  

w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 roku.  

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dwie prace – każda na osobnej karcie zgłoszeniowej.  

3. Do zgłoszenia pracy przez ucznia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w Konkursie.  

4. Praca konkursowa powinna umożliwiać wykorzystanie projektu graficznego do wykonania 

przypinki - buttona.  



5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Ośrodka Kultury Gminy Kikół. Każdy projekt będzie oceniony pod względem spełnienia wymogów 

formalnych i walorów artystycznych.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 maja 2018 roku.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Uczestnikom nie przysługuje 

odwołanie od decyzji Komisji.  

7. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Wójta Gminy Kikół.  

 

Prawa autorskie:  

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nieodpłatnie przenieść na Organizatora Konkursu majątkowe 

prawa autorskie do projektów.  

2. Zwycięzca Konkursu przekazuje Organizatorowi Konkursu całość praw majątkowych 

uprawniających do zarządzania projektem.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania projektów zgłoszonych do Konkursu 

osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich polach eksploatacji, 

w tym m.in.:  

 wyłącznego używania i wykorzystywania prac konkursowych we wszelkiej działalności 

promocyjnej, reklamowej i informacyjnej, 

  utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi możliwymi technikami,  

 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach elektronicznych,  

 swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na 

inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz agencji zarówno na 

terenie kraju, jak i poza jego granicami,  

 publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych  

i zamkniętych,  

 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych,  

 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie.  

4. Uczestnik Konkursu wraz z Kartą Zgłoszeniową składa oświadczenie, że posiada autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonego w konkursie projektu i nie narusza praw osób trzecich.  

5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora Konkursu i osób trzecich 

w przypadku, gdy zgłoszony projekt naruszył prawa (w szczególności autorskie) osób trzecich.  

 

Ochrona danych osobowych:  

1. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe 

nagrodzonych uczestników mogą być przekazane osobom trzecim, jak i podlegać publikacji w ramach 

realizacji przez Organizatora majątkowych praw autorskich do projektów grafiki.  



2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie  

i wykorzystanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych 

osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 z późń. zm.).  

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik Konkursu ma 

prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu lub też odwołania 

Konkursu w każdym czasie, w szczególności w przypadku niezgłoszenia żadnej pracy konkursowej, 

bądź niespełnienia warunków konkursowych przez żadną ze zgłoszonych prac lub też w przypadku 

niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone prace lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

 4. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu – www.okgkikol.pl oraz na stronie www.kikol.pl.  

Regulamin Konkursu dostępny jest także w sekretariatach szkół na terenie Gminy Kikół,  

a szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 500 – 837 - 986.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.  

Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.okgkikol.pl oraz 

www.kikol.pl.   

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.  

6. Organizator Konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie 

określa. 


