
Załącznik do Uchwały Nr IV/6/2016 
Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów 

z dnia 15 grudnia 2016r. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO 
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY GOŁUCHÓW 

  
§ 1 
Organizator i przedmiot konkursu 
1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Młodzieżowej Rady Gminy 

Gołuchów jest Urząd Gminy w Gołuchowie oraz Młodzieżowa Rada Gminy Gołuchów (MRGG). 
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo, mającego postać znaku graficznego, 

który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej MRGG. 
3. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z MRGG. 
4. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Młodzieżowa Rada 

Gminy Gołuchów”.  

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie      

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:   

a) są uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Gołuchów, 

b) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,   

c) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę 

Gołuchów całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo MRGG w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.:Dz.U. z 

2016, poz. 666 ze zm.), promującego Młodzieżowa Radę Gminy Gołuchów oraz w przypadku osób 

fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 922), stanowiące załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo MRGG,   

d) w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa  w pkt. b, 

podpisują przedstawiciele ustawowi.   

2. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Gminy Gołuchów, która może je 

w dowolny sposób wykorzystywać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób 

fizycznych i prawnych.   

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 

zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora oraz w mediach i internecie.      

4. Uczestnik w ramach konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
§3   

Forma pracy konkursowej   

1. Projekt logo może mieć dowolną formę elektroniczną, powinien zawierać frazę „Młodzieżowa 

Rada Gminy Gołuchów”.   

2. Projekt należy wykonać w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD, a także w formie wydruku 

w formacie nie mniejszym niż 10x10 cm. 

3. Wydruk projektu powinien być podpisany na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu oraz pełną nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik. 
 



4. Logo powinno być:   

a) czytelne i łatwe do zapamiętania,  

b) identyfikowalne z MRGG,   

c) wzbudzać pozytywne emocje.   

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym; powinno być 

łatwe do powielania.   

§4 

Miejsce i termin składania prac konkursowych      

1. Pracę konkursową należy przesłać, bądź samodzielnie dostarczyć do Urzędu Gminy w 
Gołuchowie, ul. Lipowa 1, pok. Nr 16 lub do Sekretariatu Gimnazjum w Gołuchowie, ul. 
Czartoryskich 53 lub do Sekretariatu Gimnazjum w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2. 

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 20 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 (decyduje 
data wpływu). 

3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.     

§5 
Kryteria oceny prac konkursowych    

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową w skład której wchodzą: 
Prezydium MRGG, opiekunowie MRGG, Wójt Gminy Gołuchów - powołaną z ramienia 
Organizatora - na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką (identyfikowalność z MRGG), 
b) czytelność komunikatu, 
c) inwencja i pomysłowość prezentowanej tematyki, 
d) ogólne wrażenia estetyczne. 
2. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udziału w konkursie. 
3. Nagrodą w konkursie jest wykorzystanie zwycięskiego logo do celów identyfikacyjnych i 

reprezentacyjnych, tj. umieszczanie go na stronie internetowej www.goluchow.pl, plakatach, 
ulotkach, gadżetach promocyjno-reklamowych itp. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do28 lutego 2017 roku. 
5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz publiczna prezentacja logo nastąpi na pierwszej sesji MRGG 

po posiedzeniu komisji konkursowej. 
6. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.goluchow.pl. 
§6 
Prawa autorskie 
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 

projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych oraz 
osobistych praw autorskich. 

2. Zwycięski projekt logo MRGG w postaci znaku graficznego staje się własnością Organizatora. 
3. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania pracy lub jej części w jakimkolwiek innym 

wydawnictwie. 
§7 

Postanowienia końcowe      

1. Organizator może nie rozstrzygnąć konkursu jeżeli żadna z prac nie spełni oczekiwań komisji 

konkursowej 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje komisja konkursowa. 
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.goluchow.pl. 
 

 

http://www.goluchow.pl/


Załącznik do  
REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT LOGO  

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY GOŁUCHÓW 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów 
 
 

1. Imię ....................................................................................................................  

2. Nazwisko ............................................................................................................ 

3. Adres ..................................................................................................................  

4. Telefon ...............................................................................................................  

5. E-mail .................................................................................................................  

6. Szkoła …………………………………………………………………………………………………..………….. 

7. Klasa ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 
 
- załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym 
autorem, 
- zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu i wyrażam chęć wzięcia udziału 
w konkursie zgodnie z określonymi warunkami. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Gołuchowie oraz Młodzieżową Radę 
Gminy Gołuchów moich danych osobowych do celów związanych z promocją konkursu, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016, poz.922). 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 
pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 
 
 

..................................................... 
(miejsce, data i podpis) 

 

 


