
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2019 
 

Wójta Gminy Sokolniki 
 

z dnia 15 marca 2019 r. 
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGOTYPU I HASŁA 

PROMOCYJNEGO GMINY SOKOLNIKI 

 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na stworzenie projektu   

logotypu i hasła promocyjnego Gminy Sokolniki. 
 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Sokolniki z siedzibą w Sokolnikach, przy ul. M. J. Piłsudskiego 1, 

98-420 Sokolniki. 

 
3. Konkurs trwać będzie od 18 marca do 14 czerwca 2019 roku. 

 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2019 roku.  

 

§2. Cel Konkursu 
 

1. Celem konkursu jest opracowanie projektu logotypu i hasła promującego Gminę Sokolniki, które będą 
wykorzystywane do celów promocyjnych. 

 
2. Logo i hasło wykorzystywane będą na wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych, 

informacyjnych, na stronie internetowej, portalach społecznościowych, folderach , prospektach, etc.  
 

3. Projekt powinien: 

 
a) określać specyfikę charakteru gminy, 

                                                                                                    
b) hasło promocyjne powinno składać się maksymalnie z 10 słów, 

 
c) sprzyjać budowaniu lokalnej tożsamości, 

 
d) przyczyniać się do kreowania pozytywnego wizerunku Gminy Sokolniki. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne które: 

 

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia, 

 

b) prawidłowo wypełnią formularze zgłoszeniowe stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia, 

 

c) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie na organizatora konkursu całości praw 

autorskich, w tym do rozporządzenia i korzystania z praw zależnych do logotypu  i hasła w przypadku 

wygrania konkursu.  
 

4. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego/przedstawiciela 

ustawowego. 
 
 
 
 
 

 

  



5. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłany projekt logotypu i hasła stanowią jego 

wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność 

prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw 

autorskich. 
 

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy projekty.  
7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Gminy.  

 

§4 . Forma prezentacji pracy 
 

1. Projekt logo należy wykonać w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD, najlepiej jako grafika 

wektorowa oraz w wersji wydrukowanej. Do pracy należy dołączyć krótki opis techniczny oraz opis 

merytoryczny (uzasadnienie). 
 

2. Hasło promocyjne powinno być krótkie i składać się maksymalnie z 10 słów. 

 
3. Projekt logotypu i/lub hasła powinien zostać złożony w kopercie z napisem „ Konkurs na projekt 

logotypu i hasła promocyjnego Gminy Sokolniki”. Na kopercie należy podać imię i nazwisko autora, dane 

teleadresowe, adres e-mail. 
 

§5. Termin i miejsce składania prac 
 

1. Projekty prac konkursowych należy składać od 18 marca 2019  r. do 14  czerwca 2019 r. do godz. 13:30 

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sokolnikach lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. M. J. 

Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (liczy się data stempla pocztowego). 
 

2. Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie oraz nadesłane po terminie nie będą 

podlegały ocenie. 
 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych, a także nie pokrywa kosztów ich 

przygotowania. 

 

§ 6. Nagroda 
1. Wyboru zwycięzcy dokona 5 osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Ostateczną 

decyzję po rekomendacji komisji podejmie Wójt Gminy Sokolniki. 
 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową: 

 

a) za wykonanie projektu logotypu – o wartości 700 zł brutto, 

b) za wykonanie projektu hasła- o wartości 300 zł brutto.  

 

3. Nagroda, o której mowa w ust.1 stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw 

autorskich do zgłoszonego projektu. 
 

§ 7. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych na zwycięski projekt 

 

1. Warunkiem przekazania nagrody, o której mowa w §6 jest zawarcie umowy pomiędzy Zwycięzcą 

konkursu a Organizatorem, na podstawie której, w ramach otrzymanej nagrody, Zwycięzca przeniesie na 

Organizatora, na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w 

czasie korzystania i rozporządzania do projektu stosownie do zapisów art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1293, poz. 1669 i poz. 2339.) na wszelkich 

polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik 

drukarskich, komputerowych i cyfrowych, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, 

najem i użyczenie, publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz 

udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu             i czasie przez siebie 

wybranym. 

2. Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora prawa zależne w zakresie wymienionym w ust.1. 

 
3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu Organizator nabywa prawo własności projektu. 

 
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń o naruszenie 

 



autorskich praw do projektu. 

 

5. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, 

gdyby projekt naruszał prawa osób trzecich. 
 

§8. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jego przerwania lub odwołania 

Konkursu bez podania przyczyny. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu 

Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.sokolniki.pl 
 

3. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ewentualnych korekt do wybranego projektu. 

 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator.



 


