
 

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo  

Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku 
 

 

I. Informacje ogólne 

 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Łasku 

 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo promującego Wojewódzki 

Bieg Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku.  

 

II. Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo, 

które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 

promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach 

promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach  

i materiałach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Łasku.  

2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do 

symboliki terytorialnej i papieskiej. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które: 

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

b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na 

Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego 

logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób 

fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 

r. poz. 2135, z późn. zm.), stanowiące załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu.  

c) za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają 

przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2), 

d) złożą oświadczenie (Załącznik nr 3 do regulaminu), że nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, 

2. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który 

może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych 

i prawnych 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Projekt Logo należy składać w następujących formach: 

a) kolorowego wydruku na sztywnym papierze formatu A4, 

b) nośnika elektronicznego, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: 

*PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym  

z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania. 

Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty 

jakości. 

 



2. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na 

projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku”.      

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

 

1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie 

Organizatora: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, lub 

przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 11.03.2016 r. z dopiskiem na 

kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana 

Pawła II w Łasku” 

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

lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie 

Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia 

projektów powstałych w trakcie przesyłki. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi 

Uczestnik Konkursu. 

 

VI. Zasady przyznawania nagród: 

 

1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci 

Św. Jana Pawła II w Łasku dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Starostę 

Łaskiego. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci profesjonalnego pakietu do 

projektowania graficznego marki COREL.  

4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 14.03.2016 r. 

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

Starostwa Powiatowego w Łasku www.lask.com.pl  

VIII. Organizator konkursu: 

 

Starostwo Powiatowe w Łasku, 

ul. Południowa 1, 

98-100 Łask 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lask.com.pl/


   Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu 

Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku 

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich 

praw majątkowych do projektu graficznego logo. 

 

 

 

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

miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 

Organizatora – Starostwo Powiatowe w Łasku konkursu na projekt graficzny logo 

Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku, całości autorskich praw 

majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 

z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….  

 /podpis uczestnika konkursu/  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu 

Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku 

 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby 

niepełnoletniej. 

 

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

miejscowość i data 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako  

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………         
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na znak graficzny (logo)  

Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku na zasadach określonych  

w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………...………………………………………………………... 
 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w 

celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

  

 

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

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. 

Jana Pawła II w Łasku 

 

stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

 

 

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

miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze 

mnie praca w Konkursie plastycznym na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu 

Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku 

 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łasku jest mojego autorstwa, nie narusza praw 

osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu. 

W razie naruszenia przeze mnie praw osób trzecich zobowiązuje się do zaspokojenia 

wszelkich roszczeń z tym związanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 4 

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci  

Św. Jana Pawła II w Łasku 

 

o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

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

 

miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

                w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis 


