
Regulamin konkursu  

na opracowanie nazwy oraz logo 

pływalni w Stanisławowie Pierwszym 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest Gmina Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt 

Plac Wolności 1; 05-126 Nieporęt, www.nieporet.pl  

II. TERMIN 

Konkurs rozpoczyna się 23 stycznia 2012 roku i kończy 23 lutego 2012 roku. 

 

III. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy i znaku graficznego (logo), który będzie 

wykorzystywany do identyfikacji wizualnej pływalni w Stanisławowie Pierwszym. Nazwa                  

i logo służyć będą promowaniu Gminy Nieporęt, umieszczane będą na szeroko rozumianych 

materiałach informacyjnych, promocyjnych takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, 

prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych 

bądź zlecanych przez Gminę Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt . 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna bądź 

prawna, z wyłączeniem pracowników Urzędu Gminy Nieporęt i członków komisji.                        

W przypadku osób małoletnich formularz i oświadczenie muszą być dodatkowo podpisane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, zapisane na płycie CD jako 

pliki: CMYK, JPG wraz z wydrukiem minimum formatu A4. Prace mogą być również 

wykonane na formacie minimum A-4 arkuszu papieru, dowolną techniką plastyczną (np. 

ołówek, kredka, akwarela itp.). 

4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania 

uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 propozycje projektów, tzn. 3 propozycje 

nazwy pływalni oraz 3 projekty logo pływalni.  

6. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.  

8. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu lub dostarczeniu do Urzędu Gminy Nieporęt 



na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt (pok. nr 19)                            

z dopiskiem „KONKURS: NAZWA I LOGO PŁYWALNI W STANISŁAWOWIE 

PIERWSZYM”, w terminie do 23 lutego 2012 r. do godz. 15:00 zamkniętej koperty 

opatrzonej pseudonimem z propozycjami nazw pływalni oraz projektami znaku graficznego 

(logo). Prace należy podpisać użytym do oznaczenia koperty pseudonimem. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia oraz formularza zgłoszeniowego 

do konkursu opatrzonego własnoręcznym podpisem i załączenie tych dokumentów                        

w oddzielnej kopercie do koperty oznaczonej pseudonimem.  

9. Decyduje data przyjęcia pracy konkursowej przez adresata.  

10. UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie 

lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.  

11. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest dowodem zapoznania się z regulaminem 

konkursu  

i jego zaakceptowaniem.  

12. Regulamin i formularz zgłoszeniowy można odebrać w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac 

Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub pobrać ze strony internetowej www.nieporet.pl  

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

2. Pełny skład Komisji Konkursowej podany zostanie na stronie www.nieporet.pl oraz                       

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia wójta. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia składu Komisji Konkursowej.  

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, co oznacza, że Członkom 

Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace oznaczone przez autorów 

pseudonimami. Po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, pseudonimy dopasowane 

zostaną według formularzy uczestników do prawdziwych danych autorów.  

5. Po rozstrzygnięciu konkursu sporządzony zostanie protokół, który podpiszą wszyscy 

członkowie Komisji Konkursowej. 

6. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy                       

w terminie do dnia 29 lutego 2012 r. 

7. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

8. Organizator zastrzega, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia                                

i wytypowania zwycięskich projektów, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia 

konkursu i rezygnacją z przyznania nagród, o których mowa w pkt.VII niniejszego 

Regulaminu. 



9.  Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową: 

-czytelność przekazu,  

-estetyka,  

-oryginalność, 

- zgodność z zasadami konkursu. 

10.  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w gminnej gazecie ,,Wieści 

Nieporęckie'' oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt: 

www.nieporet.pl. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie             

i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz 

pismem na adres podany przez autora pracy w formularzu zgłoszeniowym. 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest 

Organizator. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu. 

3. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter 

dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania. 

 

VII. NAGRODA  

1. Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej www.nieporet.pl 

2. Nagrodą główną w konkursie jest karnet wstępu na pływalnię w Stanisławowie Pierwszym 

w Gminie Nieporęt obejmujący 70 godziny korzystania z pływalni, ważny w okresie 1 roku. 

Nagroda główna przyznana zostanie osobie, której propozycja nazwy pływalni i logo zajmie 

I miejsce w konkursie. 

3. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa przyzna pierwszą nagrodę jedynie za logo 

pływalni oraz pierwszą nagrodę jedynie za nazwę pływali- dwóm różnym autorom, 

wówczas nagrodami będą karnety wstępu na pływalnię w Stanisławowie Pierwszym                                 

w Gminie Nieporęt obejmujące 35 godzin korzystania z pływalni, ważne w okresie 1 roku. 

4. Osoby, których prace zostaną wyróżnione, nagrodzone zostaną materiałami promocyjnymi 

Gminy Nieporęt. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrodzonych projektów                           

w dowolny sposób, w tym do modyfikacji graficznej zwycięskiej pracy/prac. 

6. Autor / autorzy zwycięskiej pracy konkursowej przed otrzymaniem nagrody zobowiązany 



jest podpisać umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie wykorzystania 

znaku graficznego i propozycji nazwy pływalni w celu określonym niniejszym 

regulaminem. 

7. Nienagrodzonych prac Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu. Uczestnik konkursu 

nie będzie podnosić w związku z powyższym żadnych roszczeń przeciwko Organizatorowi. 

 


