
Regulamin konkursu 

na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej 

dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w postaci Logo OKSiR 

I. Organizator konkursu.

Organizatorem  konkursu  na  opracowanie  elementu  identyfikacji  wizualnej  w  postaci  znaku

graficznego zwanego w dalszej części Regulaminu konkursu - Logo OKSIR jest Ośrodek Kultury

Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, zwany również Organizatorem.

II. Cel konkursu.

1. Celem  konkursu  jest  opracowanie  znaku  graficznego  dla  Ośrodka  Kultury  Sportu

i Rekreacji  w Wiszni Małej, który ma być podstawową jego wizualnej identyfikacji. 

2. Logo OKSiR  ma stanowić graficzne uzupełnienie oraz powinno kojarzyć się ze statutowymi

celami  Organizatora:  jego  tradycją,  kulturą,  historią  lub  innymi  walorami

charakterystycznymi dla Gminy Wisznia Mała i jego społeczności. Logo OKSiR powinno

być oryginalne, czytelne i funkcjonalne. 

3. Logo OKSIR powinno nawiązywać (np. formą, kolorystyką, itp.) do obowiązującego Logo

Gminy Wisznia Mała (Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu).

4. Logo  OKSiR  wykorzystywane  będzie  przez  Organizatora  do  celów  popularyzatorskich,

reklamowych,  korespondencyjnych  i  identyfikacyjnych  (materiały  elektroniczne,  grafika

internetowa, gadżety reklamowo- promocyjne, papier firmowy, wydawnictwa, ulotki, plakaty,

banery, publikacje prasowe, albumowe, itp.).

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs  jest  adresowany do  wszystkich  chętnych,  którzy spełnią  warunki  uczestnictwa

zgodne z Regulaminem konkursu.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

-  posiadają  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  indywidualnie  lub  zespołowo,

- posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego

- zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu,

- nadesłały prace konkursowe zgodne z wymogami, o których mowa w pkt. IV Regulaminu

konkursu,

- dostarczyły wraz z projektem opracowanego Logo OKSiR wypełnione oświadczenie, które

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,

-  dostarczyły wraz  z  projektem  opracowanego  Logo  OKSiR, również  interpretację

i  uzasadnienie  dla  zaprojektowanego  Logo  OKSiR,  opisując  je  w  oświadczeniu,

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu.

3. Każdy uczestnik  może przedstawić  maksymalnie  3 propozycje  znaku graficznego Logo
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OKSiR.

4. W konkursie nie mogą  brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie

Komisji konkursowej.

5. Uczestnik  konkursu  ma  obowiązek  dołączyć  do  prac  konkursowych  wypełnione

Oświadczenie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu),  na którym własnym podpisem

(bądź w przypadku osób niepełnoletnich, podpisem opiekuna prawnego) wyraża zgodę na

podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Poprzez  podanie  danych  osobowych  uczestnik  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  jego

imienia  i  nazwiska  oraz  pracy  (z  załączonym  zdjęciem  pracy)  na  stronie  internetowej

Organizatora i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.

6. Prace  nadesłane  bez  podpisanego  Oświadczenia  (Załącznik  Nr  1  do  Regulaminu

konkursu) nie będą oceniane.

IV. Wymagania oraz forma prezentacji.

1. Projekt Logo OKSiR może być wykonany w dowolnej technice.

2. Projekt  Logo  OKSiR powinien nawiązywać (formą,  kolorystyka itp.)  do  obowiązującego

Logo Gminy Wisznia Mała (Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu).

3. Projekt  Logo  OKSiR  musi  być  zaprezentowany  i  przedłożony  w  wersji  papierowej

w formacie nie mniejszym niż A4.

4. Dodatkowo należy dołączyć projekt Logo OKSiR na nośniku elektronicznym, tj. na płycie

CD w formacie graficznym wektorowym (powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez

straty jakości i proporcji) w rozdzielczości minimum 300dpi i w przestrzeni barwnej CMYK.

Projekt grafiki powinien być zapisany w formacie: CDR, AI lub PDF. 

5. Z  uwagi  na  przeznaczenie,  projekt  Logo  OKSIR  powinien  być  łatwy  w  reprodukcji

i umożliwiać elektroniczny zapis w w/w formatach.

6. Propozycja  projektu  Logo  OKSiR  powinna  być  uzasadniona  maksymalnie  pięcioma

zdaniami. Do projektu Logo OKSiR należy dołączyć krótki opis użytej symboliki i kolorystyki

(Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych.

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo Ośrodka Kultury Sportu i  Rekreacji  w

Wiszni  Małej”  wraz  z  wypełnionym  drukiem  tj.  Oświadczenie  o  udziale  w  konkursie

(Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu) należy dostarczyć osobiście do biura OKSiR w

Wiszni Małej w godzinach urzędowania lub przesłać  na adres: Ośrodek Kultury Sportu i

Rekreacji, Wisznia Mała, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała, I piętro, sekretariat.

2. Termin  nadsyłania  prac  do  20 listopada  2015r.  (decyduje  data  wpływu  do  siedziby

Organizatora konkursu).

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia  źle
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zabezpieczonych prac.

4. Koszty  dostarczenia  prac  konkursowych  do  OKSiR  Wisznia  Mała  pokrywa  uczestnik

konkursu.

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub

nadesłane  po  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  pkt.  V.2  nie  będą  podlegały  ocenie

Komisji konkursowej. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny:

- wartości projektowe: oddanie charakteru, tradycji, kultury i historii Ośrodka Kultury Sportu

i  Rekreacji  w Wiszni Małej  oraz nawiązanie np. formą, kolorystyką  do obowiązującego

Logo Gminy Wisznia Mała- 40%

- wartości artystyczne: wysoki poziom artystyczny- 10 %

-  wartości  marketingowe:  wywołanie  pozytywnych  skojarzeń,  łatwość  rozpoznawania

zapamiętania- 30%

- wartości  użytkowe: niezależność od nośnika i  środka powielania oraz przekazu,  łatwa

skalowalność  i  czytelność  w różnych  skalach,  funkcjonowanie  w wersji  czarno-  białej  i

barwnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej- 20%

2. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

-  I  etap:  spośród  nadesłanych  prac  Komisja  konkursowa powołana przez  Organizatora

konkursu wybierze 3 najlepsze prace tj. znak graficzny w postaci Logo OKSiR,

-  II  etap:  3 najlepsze prace wybrane przez Komisje konkursową zostaną opublikowane

na stronach internetowych Organizatora konkursu, w celu uzyskania opinii mieszkańców

Gminy Wisznia Mała i wyboru najlepszego znaku graficznego – Logo OKSiR. 

3. Komisja  konkursowa dokona oceny prac  konkursowych  zgodnie  z  kryteriami  oceny pkt

VI.1.

4. Decyzja  Komisji  w  zakresie  oceny  prac  konkursowych  podlega  akceptacji  przez

Organizatora  konkursu,  która  jest  ostateczna,  a  uczestnikom  konkursu  nie  przysługuje

prawo odwołania.

5. Z przebiegu oceny prac Komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół.

VII. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody.

1. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 7 grudnia 2015r.

2. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej

www.oksir.wiszniamala.pl.

3. O  terminie  i  miejscu  wręczenia  nagrody  laureat  konkursu zostanie powiadomiony

telefonicznie.

4. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i
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informacji  o  laureacie  konkursu,  a  także  projektu  oraz  umieszczenia  tych  informacji  w

materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. Najlepszy projekt Logo OKSIR, który zostanie wybrany w ramach dwuetapowego konkursu

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

6. Laureat  konkursu  zawrze  z  OKSiR  Wisznia  Mała  umowę,  co  będzie  jednoznaczne

z możliwością wykorzystania przez OKSiR Wisznia Mała pracy konkursowej na wszystkich

wskazanych w umowie polach eksploatacji.

  

VIII. Prawa autorskie.

1. Osoby  nadsyłające  zgłoszenia  w  ramach  konkursu  tym  samym  wyrażają  zgodę  na

przetwarzanie  przez  Organizatora  konkursu  swoich  danych  osobowych  wyłącznie  na

potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu –

ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926

z późn. zm.).

2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest, jako równoczesne oświadczenie,

że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej,  osoba/podmiot zgłaszający

pracę zrekompensuje Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, jako wyłącznie

odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń

odszkodowawczych,  zwalniając  OKSiR w Wiszni  Małej  od  wszelkich  zobowiązań,  jakie

powstaną z tego tytułu.

3. Zwycięski  projekt  Logo OKSiR staje się  własnością  Ośrodka Kultury Sportu i  Rekreacji

w Wiszni Małej, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz

osób fizycznych i prawnych.

4. Laureat Konkursu przeniesie nieodpłatnie na Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni

Małej  autorskie  prawa  majątkowe  związane  z  Logo  OKSiR,  w  zakresie  określonym  w

umowie, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez OKSiR Wisznia Mała

pracy  konkursowej  na  wszystkich  wskazanych  polach  eksploatacji  (min.  utrwalanie,

zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci

komputera, publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i prezentowanie

w Internecie).

5. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji  zwycięskich

projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.

6. Przesłanie  wypełnionego  oświadczenia  o  udziale  w  konkursie  jest  równoznaczne

z akceptacją powyższych warunków (Załącznik Nr 1 do  Regulaminu konkursu).

VIII. Postanowienia końcowe.
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1. Przesłane  prace  nie  podlegają  zwrotowi  i  mogą  być  wykorzystane  w  celu  ich  dalszej

prezentacji np. w formie wystawy.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nierozstrzygnięcia  konkursu,  jeżeli  nie  zostanie

złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie

spełnią kryteriów oceny prac w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie kolejnego etapu

konkursu tj. wybór zwycięskiej pracy przez Mieszkańców Gminy Wisznia Mała spośród 3

najlepszych prac wskazanych przez Komisję konkursową. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz nie

wyłaniania zwycięzców.

4. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych: jeżeli prowadzenie konkursu

stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną,

działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji

administracyjnej  lub  prawomocnego  orzeczenia  sądowego,  mających  wpływna

prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej

wiadomości na stronie internetowej: www.oksir.wiszniamala.pl

5. Interpretacja  zasad  Regulaminu  konkursu  należy  wyłącznie  do  Organizatora,  który

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.

6. Niniejszy  Regulamin  podlega  ogłoszeniu  z  możliwością  pobrania  i  wydruku  na  stronie

internetowej Organizatora konkursu www.oksir.wiszniamala.pl.

7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją  treści Regulaminu

konkursu.

8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod

numerem telefonu 71 312 70 76, 501 411 229, e-mail: oksir@wiszniamala.pl.

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1: Oświadczenie o udziale w konkursie

Załącznik nr 2: Wzór Logo Gminy Wisznia Mała

Załącznik nr 3: Regulamin pracy Komisji konkursowej
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