
1 
 

Załącznik do uchwały Nr …………. 
Zarządu Powiatu w Gołdapi 
z dnia ………………………r. 

 

Regulamin konkursu na logo Powiatu Gołdapskiego 

I. Organizator konkursu 

1. Zarząd Powiatu Gołdapskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs  
na projekt: „Logo Powiatu Gołdapskiego”. 

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo Powiatu Gołdapskiego. Wybrane 
logo stanowić będzie podstawowy element marki powiatu. Logo przeznaczone 
będzie do celów promocyjnych - identyfikacyjnych, reklamowych, 

popularyzatorskich, korespondencyjnych itp.  

III. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo charakteryzującego Powiat 
Gołdapski o wysokim poziomie graficznym. Znak promocyjny ma być używany do 

celów reklamowych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich. Stosowany będzie 
także w prasie, telewizji oraz Internecie. Musi więc być nowoczesny, artystyczny  

i użytkowy. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego 
postanowienia, 

b) dostarczyły wraz z projektem opracowanego logo wypełnioną kartę 

zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz 
oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje się własnością 

Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować 
na rzecz osób fizycznych i prawnych. Autor pracy zwycięskiej konkursu 
zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich 

do opracowanego przez siebie LOGO na polach eksploatacji opisanych 
szczegółowo w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa 

własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. W tym celu Autor 
zawrze z Organizatorem umowę (oświadczenie dotyczące przeniesienia 
autorskich praw majątkowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu), co będzie 

jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy 
konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji. 

4. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidulanie  

lub zespołowo.  



2 
 

5. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach  

z napisem: „Konkurs na logo Powiatu Gołdapskiego” opatrzonych godłem 

(pseudonimem) autora. Wewnątrz koperty oprócz projektu/ -ów wraz  

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na konkurs powinna znaleźć się 

druga koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem), w której należy 

zamieścić nazwisko i adres autora.  

V. Warunki ogólne: 

1. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje prace, wyrażają tym samym zgodę  
na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie  

na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego 
przeprowadzenia. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczaniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały 
wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący 

oświadcza, iż nie naruszają one prawa osób trzecich (w szczególności praw 
majątkowych i autorskich). 

VI. Forma prezentacji projektu konkursowego 

1. Projekt wykonany w wersji kolorowej powinien być naklejony/zaprezentowany 

na sztywnym podkładzie, w dwóch rozmiarach: dużym (max. 200 x 200 mm) 
oraz miniaturze (25 x 25 mm). 

2. Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku 
elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG oraz w wersji 

wektorowej w formacie CDR. Plik powinien być zapisany w rozdzielczości 
minimum 300 dpi i powinien dopuszczać możliwość dowolnej zmiany skali  

bez utraty jakości i proporcji. 

3. Do projektu należy dołączyć krótki opis użytej symboliki i kolorystyki.  
Do projektu należy dołączyć opis, w jaki sposób przedstawione logo kojarzy się  

z Powiatem Gołdapskim, a także, jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych  
w projekcie. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy projekty LOGO. 

VII. Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Projekty LOGO (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć 

osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na 
LOGO Powiatu Gołdapskiego” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową 
umieszoną w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem/pseudonimem (Załącznik 

nr 1 Regulaminu konkursu) i oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich 
praw majątkowych również umieszczone w zamkniętej kopercie oznaczonej 

godłem/pseudonimem (Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu) opisaną płytą CD-
R, wraz z opisem, w jaki sposób przedstawione logo kojarzy się z Powiatem 
Gołdapskim, a także jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych w projekcie,  

 na adres: 
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Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 
ul. Krótka 1 
19-500 Gołdap 

2. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 23.12.2011 r. 
do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub 
kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi 

również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z 
organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie 
konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą 
podlegały ocenie. 

VII. Ocena prac 

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) Walory artystyczne: pomysłowość komunikatywność, wyrazistość, czytelność, 
łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja znaku z Powiatem 
Gołdapskim, 

2) Walory graficzne: estetyka i profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki. 

3) Walory użytkowe: czytelność i funkcjonalność, możliwość edycji w różnych 
zastosowaniach i formach przekazu. 

2. Oceny prac dokona powołana przez Starostę Gołdapskiego Komisja 

Konkursowa, składająca się z 5 osób: Członek Zarządu Powiatu, Dwóch Członków 
Rady Powiatu, grafik (który nie złożył pracy do konkursu) oraz specjalista  
od promocji.   

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, co oznacza,  

że Członkom Komisji Konkursowej prace zostaną zaprezentowane w ten sposób, 
że każdemu zgłoszonemu projektowi zostanie nadany numer porządkowy,  

a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany  
i dopiero wówczas zostanie ujawnione Członkom Komisji autorstwo zwycięskich 
projektów.  

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Rozstrzygnięcie Komisji 

jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

IX. Nagrody 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł netto. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu  

bez przyznania nagród oraz wyboru zwycięskiego logo. 
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X. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29.12.2011 r. 

2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.powiatgoldap.pl 

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym 
pismem. 

4. Organizator  zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych  
oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Powiatu oraz  
w mediach i Internecie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu 
jego skutecznego wykorzystania. 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przedłużenia 

terminu składania prac, przerwania lub odwołania konkursu z powodu ważnych 
przyczyn. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 
internetowej (www.powiagoldap.pl). 

2. Interpretacja zasad Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora, 

który zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. 

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

4. Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom konkursu, lecz zostaną 
zachowane jako dokumentacja konkursowa. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

XIII. Dodatkowe informacje 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować do Wydziału Promocji  
i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi: 

- listownie – ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, 

- telefonicznie – 087 615 44 44/ 087 615 44 03, 

- mailowo – promocja@powiatgoldap.pl 

http://www.powiagoldap.pl/
mailto:promocja@powiatgoldap.pl
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 
na logo Powiatu Gołdapskiego 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

Dane uczestnika (-ów) konkursu: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko współautora/-ów .................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji ................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Telefon .............................................. adres e-mail .......................................................................... 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej do konkursu na logo Powiatu Gołdapskiego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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.) przez 

Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o 

którym mowa w pkt a, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 

 

..................................................... .......................................................... 

miejscowośd, data podpis (-y) autora (-ów) 



6 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu 
na logo Powiatu Gołdapskiego 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Ja, niżej podpisany ………………………………, zam. …………..……………………………….., legitymujący się 

dowodem osobistym nr ………………….., PESEL ……………………………..., oświadczam iż: 

a) Jestem (-śmy) autorem (-ami) i twórcą (-ami) zwycięskiego logotypu, przekazanego w ramach   
konkursu na logo Powiatu Gołdapskiego; 

b) wyłącznie mi/ nam, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego  
w pkt. a), w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 

c) dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od 
jakichkolwiek zapożyczeo oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazid 
Powiat Gołdapski na odpowiedzialnośd wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 
rozpowszechniania dzieła; 

d) według mojej/ naszej najlepszej wiedzy, dzieło lub jego częśd nie znajdują się w posiadaniu osób 
trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Powiatu Gołdapskiego; 

e) przenoszę/ przenosimy na Powiat Gołdapski wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące 
dzieła, o którym mowa w pkt. a); 

f) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas 
nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, 
przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem 
wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta 
magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, 
minidysk, VHS, nośniki typu „flash”) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, 
zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 
komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, 
nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za 
pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną 
organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę 
elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe; 

g) Powiat Gołdapski jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 
dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

h) Powiat Gołdapski może według własnego uznania dokonywad modyfikacji lub poprawek dzieła 
nabytego na mocy niniejszego oświadczenia; 

 

………………………………, dnia ………………………. 

………………………………………………………………... 

                           (czytelny podpis) 

 


