
 

 

 

REGULAMIN konkursu na LOGO dla  

Lokalnej Grupy Działania  

„Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy” 

Organizatorem konkursu jest Zarząd LGD „Stowarzyszenie –Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice 874, 37-310 LeŜajsk, woj. podkarpackie 

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „LOGO dla LGD „Stowarzyszenie –Region 

Sanu i Trzebośnicy”. W dalszej części Regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się 

nazwę „Konkurs”. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy LeŜajsk i 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  

3. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu Logo LGD „Stowarzyszenie –

Region Sanu i Trzebośnicy, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną 

Stowarzyszenia i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, korespondencyjnych i 

identyfikacyjnych. 

 W szczególności będzie umieszczany na: 

 a) papierze firmowym, wizytówkach i innych akcydensach poligraficznych, 

 b) plakatach i ulotkach, 

 c) ogłoszeniach prasowych, 

 d) gadŜetach okolicznościowych, 

 e) nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej, 

 f) nośnikach reklamy. 

5.  Nowe Logo LGD powinno jednoznacznie kojarzyć się z rozwojem kultury i turystyki 

na obszarach wiejskich. 

6. W warstwie informacyjnej Logo nawiązywać powinno: do nazwy, terenu działania, 

zakresu funkcjonowania (turystyka i kultura)|. 

7. Termin nadsyłania prac ,,LOGO” upływa w dniu 23 października 2009r – godz. 1600  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
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9. Kryteria oceny prac: spełnienie warunku opisanego w pkt. 5, pomysł, łatwość 

kojarzenia i zapamiętywania, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.   

10. KaŜdy z uczestników moŜe zgłosić tylko jeden projekt. 

11. Konkurs ma formułę zamkniętą „Uczestnikiem” moŜe być tylko uczeń Gimnazjum 

terenu Gminy LeŜajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

12.  Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestnika projektu nowego Logo, na zasadach  

i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

13. Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu. 

14. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora. 

15. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania projekty przechodzą na 

własność Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, co jest 

jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego, bezterminowego  

i nieograniczonego wykorzystywania Loga przez Organizatora na wszelkich polach 

eksploatacji w tym w określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1984r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2006r. Nr 90 poz.631 ze zm.)  

stosownie do treści oświadczenia (zał. Nr 2). 

16. Zgłoszony projekt naleŜy dostarczyć do dyrekcji Gimnazjum, w którym uczestnik 

konkursu pobiera wykształcenie.(w jego treści podać imię, nazwisko, adres, telefon 

oraz nazwę i adres szkoły), a dyrekcja przekazuje listownie na adres:, LGD 

„Stowarzyszenie –Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-310 LeŜajsk, woj. 

podkarpackie i zatytułować ”Logo”.  

17. Uczestnik powinien podać dokładny adres kontaktowy, telefon, na który otrzyma 

powiadomienie w przypadku wygranej oraz nazwę i adres szkoły. 

18. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iŜ nadesłany 

projekt jest dziełem nadsyłającego i nie narusza praw osób trzecich w szczególności 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

19. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa wyłoniona do oceny prac LOGO. 

Werdykt Organizatora jest ostateczny. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

20. Zarząd Stowarzyszenia dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu Loga Ponadto 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróŜnień. 

21. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.  

22. Informacje o Konkursie oraz jego wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej 

www.regionsanuitrzebosnicy.pl Organizatora i rozesłane pocztą do placówek 

gimnazjów Gminy LeŜajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna..  

23. Nagrody i wyróŜnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

24. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej. 

www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz na stronach www. Urzędów Gmin 



25. Informacje o Konkursie oraz jego wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej 

www.regionsanuitrzebosnicy.pl Organizatora i rozesłane pocztą do placówek 

gimnazjów Gminy LeŜajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna..  

26. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o laureatach konkursu a takŜe projektów konkursowych oraz 

umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz  

 w mediach i Internecie. Nadesłanie prac na konkurs, jest równe z wyraŜeniem zgody 

na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. 

27. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

28. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej. www.regionsanuitrzebosnicy.pl 

29. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

30. Uczestnik, który poda w zgłoszeniu na Konkurs nieprawdziwe informacje, wymagane 

w Regulaminie, zostanie wykluczony. 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

32. KaŜdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia w formie załącznika do 

pracy konkursowej Oświadczenia potwierdzającego zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu  (Ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

zgodnie z art. 23 ust.1 tejŜe Ustawy Organizator informuje Uczestników, iŜ ich dane 

osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie 

wyraŜonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. KaŜdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

Zarząd LGD 

Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice, dnia 01 października 2009r. 

 

 

 

 


