
Załącznik  do  Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego 
Nr 31/2017 z dnia 12 maja 2017r. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 
DLA POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Organizator konkursu:
Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

Adresat konkursu: 
Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 

Cel konkursu:
1. Celem i przedmiotem konkursu jest stworzenie logo graficznego nawiązującego tematycznie

do obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Obchody będą organizowane pod hasłem 
„100 lat Niepodległości – Święto Radości”.  

2. Logo będzie wykorzystywane jako znak do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 
reklamowych, korespondencyjnych itp. 

3. Logo będzie wykorzystywane na stronie internetowej, plakatach, papierze firmowym oraz 
innych drukach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz gminy 
powiatu dzierżoniowskiego. 

Terminy:
Zgłoszenia prac – do 9 czerwca 2017 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu – do 26 czerwca 2017r. 

Warunki uczestnictwa:
1. Na konkurs można nadesłać dowolną liczbę projektów logo.
2. Logo powinno tematycznie nawiązywać do celu konkursu.
3. Logo może zawierać hasło „100 lat Niepodległości – Święto Radości”.
4. Każdy projekt LOGO powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej.
5. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki CorelDraw (.cdr), Joint Photographic 

Experts Group (.jpg) oraz dołączyć wydruki komputerowe w formacie A4 (kolorowe i 
czarno-białe).

6. Nie ma wymagań co do kształtu i rodzaju czcionki użytych w logo. 
7. Projekt powinien zawierać: Projekt logotypu, wydruki na formacie A4, które powinny 

zawierać:
a. Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm,
b. Wersję kolorową i czarno-białą znaku.

8. 8Projekt powinien również:
a. być niepowtarzalny i oryginalny;
b. być łatwym do rozpoznania i zapamiętania znakiem;
c. może zawierać elementy kojarzące się z Powiatem Dzierżoniowskim. 

Zgłoszenia do konkursu:
1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora: Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie, Wydział Edukacji i Kultury, Rynek 27, II piętro, pok. 207 do dnia 9.06.2017 
roku. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z podaniem autora pracy, nr. 
telefonu, e-maila, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem „KONKURS NA LOGO 100-
LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”. 

3. W kopercie należy umieścić:
a. Oświadczenie autora lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego, 



że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym 
ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich. (załącznik nr 1)
b. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2)
c. Oświadczenie autora lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego, 
że nie będzie wnosić żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu 
wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem 
konkursowym lub z tytułu jej wykorzystania w ograniczonym zakresie. (załącznik nr 3)

4. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub 
zaginięcie prac zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez osoby trzecie. 

5. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie 
oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały udziału w 
konkursie. 

Kryteria oceny: 
      Jury konkursu dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

a. pomysł;
b. uniwersalność i funkcjonalność;
c. walory graficzne.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Jury wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę – 500 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 

Dzierżoniowie – www.pow.dzierzoniow.pl. 

Prawa organizatorów:
1. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu autor zwycięskiego projektu przenosi na Starostwo 

Powiatowe w Dzierżoniowie autorskie prawa majątkowe oraz udziela zgody na jego 
wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji, w tym także na wykorzystanie logo przez 
gminy powiatu dzierżoniowskiego. 

2. Organizator konkursu dopuszcza wykorzystanie całości lub fragmentu logo, a uczestnik 
konkursu wyrazi na to zgodę w stosownym oświadczeniu (załącznik nr 3).

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna

interpretacja należy do organizatora.
2. Organizator konkursu zapewnia, że prace, które nie wygrały konkursu, nie będą przez niego 

wykorzystane w żaden sposób.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

www.pow.dzierzoniow.pl
4. Dane osobowe zwycięzcy konkursu mogą zostać wykorzystane jako element promocji 

działań Powiatu Dzierżoniowskiego w dziedzinie edukacji i kultury oraz przekazane do 
publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania 

przyczyny.

Organizator konkursu:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Wydział Edukacji i Kultury
Rynek 27, II piętro, pokój 207
tel. (74) 832 52 03 faks (74) 832 18 62
e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl
Osoba do kontaktu: Alicja Hromada 



                                                                                                                …............................................
                                                                                                                        (miejscowość, data)

………………………………………………..……….

………………………………………………..……….

………………………………………………..……….

………………………………………………..……….

…………………………………………………..…….
autor: (imię i nazwisko, telefon, e-mail, 
adres zamieszkania, nazwa szkoły w przypadku ucznia)

OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1)
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na Logo Obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski dla Powiatu Dzierżoniowskiego  oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw
osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich             
praw majątkowych do pracy zgłoszonej na konkurs na Logo dla Powiatu Dzierżoniowskiego            
w zakresie organizowania obchodów 100 -lecia Niepodległości Polski 

…………………………………………….………………
 (podpis autora  lub rodzica/opiekuna
 prawnego w przypadku osoby  niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE (załącznik nr 2)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922  z późn. zm.) przez organizatora konkursu 
na Logo dla Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie w zakresie organizowania obchodów 100 - 
lecia Niepodległości Polski dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
konkursu zgodnie z regulaminem, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w 
środkach masowego przekazu.

…………………………………………….………………
(podpis autora  lub rodzica/opiekuna
 prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)

OŚWIADCZENIE  (załącznik nr 3)
Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu 
wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym          
lub z tytułu jej wykorzystania w ograniczonym zakresie.

…………………………………………….………………
(podpis autora  lub rodzica/opiekuna
 prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)


