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Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) 

 Projektu pn.: „Rowerem przez krainę Lewarta – promocja oferty  
turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” 

 
Rozdział I 

Organizator 
 

§1 
Urząd Miasta Lubartów ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) 
Projektu „Rowerem przez krainę Lewarta:” 

 
§2 

Celem konkursu jest wyłonienie znaku graficznego, który stanie się rozpoznawalnym 
znakiem Projektu. 

 
§3 

Przez logo rozumie się znak identyfikacji wizualnej, który będzie wykorzystany we wszystkich 
materiałach promocyjnych Projektu. 

 
§4 

Projekty konkursowe powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania w 
celach promocyjnych (na drukach firmowych, wizytówkach, tablicach, banerach, reklamach, 
gadżetach, pucharach, medalach, itp.), wersja elektroniczna edytowalna w programie 
graficznym Corel. 

 
Rozdział II 

Warunki uczestnictwa 
 

§5 
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 

 
§6 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. 
 

§7 
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy projekty logo. 

 
§8 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej: 
1. Projekt logo w formie kolorowego wydruku oraz wersji elektronicznej (edytowalnej w 
programie Corel) na płycie CD; 
2. Krótkie uzasadnienie od 3 do 5 zdań; 
3. Dane personalne autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu); 
4. Oświadczenie o cesji praw autorskich (treść w Załączniku nr 1 do Regulaminu); 
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (treść w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu). 

 
§9 

Oferty konkursowe należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Lubartów przy  
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ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub przesłać na powyższy adres w terminie do 3 
marca. 2011 r. 

 
§10 

Oferty konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo 
Urząd Miasta Lubartów. 

 
Rozdział III 

Rozstrzygnięcie konkursu 
 

§11 
Komisję do rozstrzygnięcia konkursu powołuje Organizator. 

 
§12 

Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół będący do wglądu u organizatora. 
 

§13 
Planowana data ogłoszenia wyników to 17 marca  2011 r. 

 
§14 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 
www.lubartow.pl 

 
§15 

Decyzja Komisji jest ostateczna, a Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej. 
 

§16 

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 2500,- PLN (słownie złotych: dwa tysiące 
pięćset). 

 
§17 

Laureat o przyznaniu nagrody oraz terminie i miejscu jej odebrania zostanie poinformowany 
pisemnie lub telefonicznie. 

 
§18 

W momencie przekazania nagrody zostanie sporządzony protokół przekazania nagrody 
pieniężnej (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 
 

Rozdział IV 
Prawa autorskie 

 
§19 

Wybór zwycięskiej oferty jest równoznaczny z przekazaniem Organizatorowi prawa do 
bezpłatnego wykorzystywania projektu w celach promocyjnych Projektu. 

 
§20 

Uczestnik konkursu, zgłaszając ofertę oświadcza, iż jest ona wynikiem jego indywidualnej 
pracy twórczej oraz jest wolna od wad prawnych i że nie narusza praw osób trzecich. 

 
§21 

Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w 
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szczególności praw autorskich. 
 

§22 
Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora wraz z 
przekazaniem nagrody. 

 
§23 

Laureatowi konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez 
Organizatora z nagrodzonego logo. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§24 
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów i na stronie 
internetowej www.lubartow.pl 

 
§25 

Urząd Miasta Lubartów zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad konkursu lub 
unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

 
§26 

Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej 
www.lubartow.pl  
 

http://www.lubartow.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
Oświadczam, że znany jest mi regulamin konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie przez Organizatora konkursu na projekt znaku graficznego (logo) 
Projektu „Rowerem przez krainę Lewarta”  całości autorskich praw majątkowych do projektu 
znaku graficznego (logo) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. Zm.) 
 
 
……………………………………………………………………………. 
data i podpis Autora 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
konkursowych na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Projektu „Rowerem przez 
krainę Lewarta” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
……………………………………………………………………………. 
data i podpis Autora 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY ZA ZDOBYCIE PIERWSZEGO 
MIEJSCA W KONKURSIE NA PROJEKT ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) 
Projektu „Rowerem przez krainę Lewarta” z dnia ………………….2011 r. 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie rezultatów konkursowych i wyłonienia 
Laureata Konkursu, strony niniejszego porozumienia ustalają, co następuje: 
 
Stronami porozumienia są: 
 
1. Zwycięzca Konkursu wyłoniony na podstawie Regulaminu Konkursu - 
……………………………………………..…., zam. …………………………………………..… 
zwany w dalszej części Porozumienia „Laureatem”. 
 
2. Organizator Konkursu – Urząd Miasta Lubartów  
Na podstawie Regulaminu Konkursu został wyłoniony Laureat, któremu przysługuje 
nagroda o wartości 2500,- PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset ) 
Niniejszym protokołem Laureat kwituje odbiór ww. nagrody i oświadcza, że opisane w 
Regulaminie zobowiązania Organizatora zostały w całości wypełnione. 
 
 
 
      Laureat                                        Organizator 
 
…………………………………        …………………………….. 
Data i czytelny podpis                  Data, podpis i pieczęć 


