
 

REGULAMIN KONKURSU 

NA HASŁO PROMOCYJNE I LOGO  

POWIATU ŁASKIEGO 

 

I. Organizator konkursu 

 

Powiat Łaski 

ul. Południowa 1 

98-100 Łask 

 

II. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu logo oraz hasła promocyjnego, które 
staną się wizytówkami Powiatu Łaskiego i będą wykorzystane we wszelkich materiałach  

oraz akcjach promocyjnych. 

 

III. Zadanie na hasło promujące Powiat Łaski 

 
1. Zadaniem konkursu jest opracowanie hasła promującego Powiat Łaski, które będzie mogło 

być używane we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych.  
2. Hasło powinno składać się nie więcej niż piętnastu wyrazów. 

3. Treść hasła nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.  
4. Projekty hasła powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania  

(na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, 
gadżetach, itp.) 

 

IV. Zadanie na logo Powiatu Łaskiego 

 
1. Zadaniem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie mógł być używany 

jako logo Powiatu Łaskiego we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych. 
2. Znak graficzny nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich,  
3. Projekty logo powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania  

(na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, 
gadżetach, itp.) 

 

V. Zasady konkursu 

 
1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, członkowie komisji 

konkursowej oraz najbliższa rodzina obu wymienionych grup.  
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu  

i są pełnoletnie.  
3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość haseł oraz projektów graficznych 

logo. 
4. Projekty logo należy zapisać w jednym z formatów: bmp, cdr, jpg. 

5. Projekty hasła należy zapisać w jednym z formatów: doc, docx, rtf, txt, odt.  
6. Projekty hasła lub logo należy dostarczyć wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartą 

Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w jeden z następujących sposobów: 
a) przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@lask.com.pl 



b) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku,  

ul. Południowa 1, 98-100 Łask, z dopiskiem: Konkurs na Logo i Hasło Powiatu 

(projekty prosimy dostarczyć na podpisanej płycie CD). 

c) dostarczyć bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, pokój 7 

(projekty prosimy dostarczyć na podpisanej płycie CD)  

 

VI. Termin nadsyłania prac 

 

1. Prace konkursowe zgłaszać można do 24 listopada 2017 r. godzina 15:00.  
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków, a własność 
nagrodzonego dzieła wraz z prawami autorskimi z chwilą wydania nagrody przechodzi  
na Organizatora.  
3. Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród oraz terminie  
i miejscu ogłoszenia wyników listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.lask.com.pl. 

 

VII. Komisja i nagrody 

 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje komisja powołana przez Organizatora, której 

zasady działania precyzuje załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.   
2. Uczestnik konkursu nie może rościć jakichkolwiek pretensji co do sposobu przeprowadzenia 
konkursu, oraz jego rozstrzygnięcia.  
3. W każdej z dwóch kategorii konkursowych (logo i hasło) zostanie wyłoniony i nagrodzony 
jeden laureat. 
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: 

a) Nagrodą główną w kategorii „logo” jest pakiet graficzny COREL Draw z licencją do 

użytku komercyjnego oraz upominki rzeczowe od sponsorów. 

b) Nagrodą główną w kategorii „hasło” będą bony i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

partnerów – bon upominkowy do sklepu AMPER i zestaw kosmetyków ufundowany 

przez firmę OVER Group.  

c) Spośród uczestników konkursu zostaną rozlosowane również nagrody pocieszenia w 

postaci voucherów ufundowanych przez wszystkich partnerów konkursu: Over Group, 

sklep AMPER, sklep Marwis, Niko - ubezpieczenia, Anglostrefa - szkoła języków 

obcych, restauracja Wenecja, salon MMER,  

 

VIII. Prawa autorskie i majątkowe 

 

Uczestnik konkursu akceptując postanowienia niniejszego regulaminu i oświadcza, że: 
 
1. zgłoszone hasła lub grafiki do konkursu nie były dotychczas wykorzystane przez inny 

podmiot, bądź zaprezentowane innemu podmiotowi;  
2. przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie haseł  

i grafik;  
3. uczestnik konkursu upoważnia Powiat Łaski do wykorzystania nadesłanych haseł  

lub grafik w całości, jak również w postaci ich dowolnych fragmentów w celach 
promocyjnych i marketingowych. 

 

Nagrodzony uczestnik konkursu przeniesie nieodpłatnie na Powiat Łaski swoje prawa autorskie 
i majątkowe dotyczące hasła promocyjnego lub logo; przeniesienie tych praw nastąpi poprzez 
podpisanie umowy „o przeniesieniu praw majątkowych i autorskich” co jest warunkiem 
otrzymania nagrody. 



 

IX. Uwagi końcowe 

 

1. Prace nadesłane na konkurs bez dołączonej i podpisanej karty zgłoszenia nie zostaną 
przyjęte do Konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do 
przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
 


