
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROMUJĄCE DOLINKĘ – OSIEDLE MŁODYCH 

  

§ 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU  

  

1. Organizatorem Konkursu na logo promujące Dolinkę – Osiedle Młodych (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Gmina Olkusz z siedzibą w Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo promującego Dolinkę, jako obszaru 

rewitalizowanego, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie wykorzystane do działań 

reklamowych oraz promocyjnych.   

3. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: na przedmiotach 

codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym i innych 

materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice 

internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, 

w różnych formatach i rozmiarach.   

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Termin składania 

prac upływa 19.06.2019 r. o godz. 15:00. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU  

 

1. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. 

2. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.   

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, którym przysługują autorskie prawa do utworów 

indywidualnych.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu,   

b) dostarczenie Formularza zgłoszeniowego - oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji 

postanowień Regulaminu Konkursu.  

5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty.   

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.  

 

 

§ 3. SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ  

  

1. Projekt Logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej. W jej skład wchodzą:   

 

a) dokument, a w nim w kolejności:    

- Opis genezy logo (idea powstania, użyta symbolika, etc.),   

- Kolorowy i czarno - biały wydruk na sztywnym papierze formatu A4 w dwóch rozmiarach: 

 optymalnym i najmniejszym możliwym czytelnym, (na odwrocie dane kontaktowe 

 Uczestnika Konkursu), 

 

b) wypełniony Formularz zgłoszeniowy - oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu., Załącznik 



    nr 1 składany jest dla każdej z tych osób),    

 
c) zapis w wersji kolorowej oraz czarno- białej na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD 
    w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym. Pliki muszą 
   dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości  
 

2. Wszystkie elementy, o których mowa w ust. 1, wchodzące w skład pracy konkursowej, należy 

zapakować w jedną kopertę zaadresowaną do Organizatora, wraz z dopiskiem: „Konkurs na logo 

promocyjne Dolinki - Osiedle Młodych” i dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta 

i Gminy w Olkuszu lub za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatora na adres: Urząd Miasta 

i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz. 

  

3. Nieprzekraczalny termin dostarczenia Prac Konkursowych do siedziby Organizatora upływa 

19.06.2019 r. W przypadku wysłania pracy konkursowej pocztą, decyduje data otrzymania jej przez 

Organizatora.   

  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, 

pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, lub ich opóźnienie 

w doręczeniu spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.   

  

5. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie 

wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.   

  

6. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną 

dopuszczone do Konkursu. 

 

§ 4. WYTYCZNE DO PROJEKTU  

  

1. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

- być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

- być łatwo identyfikowane z Dolinką znajdującą się na Os. Młodych w Olkuszu, 

- wzbudzać pozytywne emocje, 

składać się: 

- tylko z logotypu (stylizacji literowej)  

- tylko z elementu graficznego będącego symbolem  

- zawierać połączenie obu tych elementów.  

 

 

2. Logo powinno nawiązywać do specyfiki Dolinki, zwłaszcza do zaprojektowanych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji elementów. Powinno spełniać równocześnie rolę marketingową 

i informacyjną.  

  

3. Logo nie może zawierać w sobie elementów obowiązującej oficjalnej wersji herbu miasta.  

  



4. Logo powinno być kreatywne, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami projektowania 

graficznego i funkcjonalne. 

  

 

 

§ 5. PROCEDURA WYBORU PRACY KONKURSOWEJ  

  

1. W ramach Konkursu, spośród nadesłanych projektów, zgodnie z zasadami określonymi                        

w regulaminie Komisja Konkursowa wybierze jeden najwyżej oceniony.   

  

2. Zwycięskie logo to takie, które zdobędzie największą liczbę punktów przyznawanych przez 

członków Komisji Konkursowej.   

  

3. Komisja Konkursowa składać się będzie z:   

a) przedstawiciela Organizatora,   

b) przedstawiciela Zarządu Osiedla Młodych  

c) przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 

d) przedstawiciela środowiska artystycznego miasta Olkusza 

e) przedstawiciela Komitetu Rewitalizacji 

  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu.   

  

5. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.   

  

§ 6. OCENA PRAC  

  

1. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:   

  

a) kryterium kreatywności – zgodnie z którym logo:   

 powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości 

i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która wzbudza ciekawość i zainteresowanie, 

 musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym                           

te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu,  

 powinno odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki, którą 

wykorzystuje,   

 

b) kryterium przejrzystości przekazu – zgodnie z którym logo ma służyć identyfikacji wizualnej 

Dolinki - Osiedle Młodych,  

 

c) kryterium funkcjonalności – zgodnie z którym logo:  

 musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw, negatyw) 

monochromatycznej, 

 musi być łatwo skalowalne pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na 

różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych w tym: papierze firmowym, prezentacjach, 



broszurach, filmach promocyjnych, stronach internetowych, reklamach oraz innego rodzaju 

powierzchniach.  

  

2.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

  

 

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE  

  

1. Projekt logo stanowić musi przedmiot autorskich praw majątkowych Uczestnika,                                   

a jednocześnie stanowić wyraz indywidualnej działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze jego autora, tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.   

 

2. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac zbiorowych. 

  

3. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 

Uczestnikowi  przysługują wyłączne prawa autorskie majątkowe do projektu oraz że projekt w żaden 

sposób nie narusza praw osób trzecich.   

 

4. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, przekazany projekt w szczególności nie 

może naruszać autorskich praw osobistych jego twórcy. Za naruszenia odpowiedzialny jest 

Uczestnik Konkursu.   

  

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw 

majątkowych do opracowanego przez siebie logo, wraz z systemem identyfikacji wizualnej, oraz 

prawa do wykonywania praw zależnych. W tym celu Zwycięzca Konkursu zawrze z Organizatorem 

stosowną umowę, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b, co będzie jednoznaczne z możliwością 

wykorzystania logo przez Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji 

oraz nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nim w kraju i za granicą, w tym m.in. 

do:   

  

a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej                    

i informacyjnej,   

b) utrwalenia i zwielokrotnienia logo wszelkimi technikami graficznymi, zwielokrotnienia poprzez 

dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych, publicznego wykorzystania logo, 

nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,   

c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów wydawniczych, 

informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem logo, 

d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie.   

 

  

 

 



§ 8. NAGRODA  

  

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

  

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez Organizatora 

pisemnie, na podany adres mailowy lub telefonicznie.   

  

3. Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do:   

  

a) przekazania Organizatorowi zwycięskiego logo w formatach: *.tiff, *.eps, *.pdf, *.cdr, *.ai wraz 

z księgą tożsamości lub szczegółowym opisem logo,   

  

b)  podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do zwycięskiego logo.  

   

  

§ 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl  

  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o Zwycięzcy Konkursu, a także projekcie konkursowym oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie.   

  

§ 10. DODATKOWE INFORMACJE  

  

1.  We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.   

  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przez autora zwycięskiej koncepcji 

korekt do projektu. 

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do nin. 

Regulaminu 

 

4.  W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać poprzez 

kontakt na adres poczty elektronicznej promocja@olkusz.eu lub telefonicznie +48 32 626 01 62. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na logo promujące Dolinkę- Osiedle Młodych 



 

 

Formularz zgłoszeniowy w konkursie na logo 

Promujące Dolinkę - Osiedle Młodych 

1. Imię i nazwisko  

 

 

 

 

2. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail): 

 

 

 

 

3. Akceptacja Regulaminu: 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

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

(miejscowość, data) 

 

(podpis) 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na logo promujące Dolinkę- Osiedle Młodych 



Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

1. Administratorem  danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, 32-300 

Olkusz, Rynek 1, pok. 125, tel. 32 626 01 25, e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl. 

3. Dane są przetwarzane w związku z konkursem na NA LOGO PROMUJĄCE DOLINKĘ – OSIEDLE 

MŁODYCH- art. 6 ust. 1 lit. e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

ustawy o samorządzie gminnym. 
  

4.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Olkusz przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 

gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

mailto:j.cieslik@umig.olkusz.pl


- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy zgłosi się Pani/Pan 

do konkursu na hasło. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis  

 

 

 


