OTWARTY KONKURS
NA LOGO
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„KRÓLEWSKIE PONIDZIE”

REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem konkursu na logo Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”, zwanego w
dalszej części regulaminu „Konkursem” jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” z
siedzibą ul. Grotta 3, 28-100 Busko - Zdrój, tel.: (041) 378 71 77, fax: (041) 378 71 77 w. 26, e-mail:
biuro@krolewskieponidzie.pl, www.krolewskieponidzie.pl, NIP: 655-19-24-559, REGON:
260183826, KRS: 0000285456 dalej zwany Organizatorem.
2. Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla
poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze
§2
Konkurs trwa od 10 do 31 sierpnia 2015 roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą na adres siedziby
Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”
ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój . Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
§3
Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 10 września 2015 roku.

§4
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę Konkursu określając prawa
i obowiązki jego Uczestników.
2. Dostarczenie przez Uczestnika prac na Konkurs oznacza, ze akceptuje niniejszy Regulamin
w całości, w tym zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także oświadcza, że spełnia wszystkie
zawarte w nim wymagania.

§5
Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na
inne osoby i podmioty - również w kwestii wydania nagrody.
§6
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
§7
Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie: www.krolewskieponidzie.pl.
Zasady konkursu
§8
Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§9
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logo.

2. Przeznaczenie logo: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na plakatach, papierze firmowym czy
innych drukach wydawanych przez Lokalną Grupę Działania „Królewskie Ponidzie”.
3. Projekt logo Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”należy wykonać
a) w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie wektorowym cdr lub eps i w formacie
PDF
b) w formie wydruku kolorowego i czarno-białego w formacie A4 na papierze o gramaturze
papieru min. 250 g/m2. Wydruki logo powinny zawierać znak mieszczący się w polu 15cm x

15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm,
4. Logo powinno:
a) zawierać nazwę „Królewskie Ponidzie”
b) spełniać funkcję symbolu,
c) wywoływać pozytywne skojarzenia z Lokalną Grupą Działania
d) nawiązywać do specyfiki obszaru Lokalnej Grupy Działania o bogatej historii, walorach
uzdrowiskowych oraz turystycznych
e) być oryginalne i niepowtarzalne
f) być łatwo rozpoznawalne
g) spełniać podstawowe zasady projektowania logo
h) być funkcjonalne, czyli być łatwo skalowane, pozwalające na jego zastosowanie na
różnego rodzaju i formatu materiałach informacyjnych, promocyjnych i stronach
internetowych
i) być uniwersalne, czyli niezależne od środka powielania
5. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs
na logo LGD „Królewskie Ponidzie" opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty oprócz
projektu na konkurs powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem z
napisem „Konkurs na logo LGD „Królewskie Ponidzie". Otwiera Kapituła Konkursowa

po rozstrzygnięciu Konkursu”, w której należy zamieścić wypełniony formularz
zgłoszeniowy stanowiącym załącznik nr 1.

6. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych tego typu
konkursach.
§ 10
1. Dostarczone na Konkurs projekty nie podlegają zwrotowi. Z chwilą dostarczenia do biura
konkursowego przechodzą one na własność Organizatora, który – w stosunku do zwycięskiej
pracy - przejmuje autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.

§ 11
Dostarczenie logo na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu
o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
§ 12
1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa zwana dalej Komisją powołana przez Organizatora.
2. Komisja na podstawie dostarczonych zgłoszeń wyłoni laureata konkursu z zastrzeżeniem, że
spełnione zostaną określone kryteria.
3. Kryteria oceny projektu:
a) Każdy z członków Komisji otrzyma kartę do oceniania projektów.
b) Każdy z członków ma do dyspozycji 0- 5 punktów w każdej kategorii oceny.
c) Jeżeli po pierwszym przyznaniu punktów nie zostanie wybrany jednogłośnie laureat,

powtarza się głosowanie wśród projektów, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
d) Komisja może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu i unieważnić go bez podania
przyczyny.
e) Sekretarz Komisji sporządzi protokół końcowy konkursu, który będzie podpisany przez
przewodniczącego Komisji i przekazany organizatorowi.
4. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej Organizatora
oraz wywieszone w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” do dnia 10
września 2015 roku.

§ 13
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 500 brutto.
2. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nagrodzonej pracy, w tym
wyłącznego prawa do zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich oraz
przenoszenia nabytych praw na inne osoby, jak również nieograniczonego w czasie

3.
4.
5.

6.
7.
8.

korzystania i rozporządzania pracą konkursową w kraju i za granicą na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. Zm.), które zostaną
szczegółowo wskazane w umowie o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora
autorskich praw majątkowych praw pokrewnych do nagrodzonej pracy.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia praw własności do
egzemplarzy projektu konkursowego zgłoszonych w ramach konkursu.
Zwycięzca Konkursu upoważni Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jego
zastępstwie autorskich praw osobistych.
Nagroda wskazana w ust. 1 zostanie przekazana po podpisaniu z twórcą wyłonionej pracy
umowy o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej
pracy konkursowej na Organizatora oraz po uzyskaniu upoważnienia do nieodpłatnego
wykonywania w zastępstwie twórcy przysługujących mu autorskich praw osobistych.
Nagroda wskazana w ust. 1 zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze
publicznoprawnym z godnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę
Konkursu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wskazanej w ust. 1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia twórcy nagrodzonej pracy ewentualnych
modyfikacji w/w pracy oraz dokonania w niej zmian.
Ochrona danych osobowych
§ 14

1. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą
przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. Ograniczone dane (imię i nazwisko oraz miejscowość) dotyczące autora zwycięskiej pracy
zostaną opublikowane wraz ze zdjęciami prac zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej
Organizatora, oraz w materiałach informacyjno – promocyjnych wydanych przez Lokalną Grupę
Działania „Królewskie Ponidzie”.
3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie
Organizator.
4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu
(z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej).
Postanowienia końcowe
§ 15
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość dostarczonych materiałów oraz za
udział w Konkursie osób nieuprawnionych.
2.Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad
Regulaminu.

§ 16
W przypadku Uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich
oświadczeń woli wymaganych przez Regulamin dokonuje przedstawiciel ustawowy.
§ 17
1. Prawo do składania reklamacji w kwestii niezgodności Konkursu z Regulaminem, przysługuje
każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłoszone po
tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Reklamację w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym na adres Lokalnej Grupy
Działania „Królewskie Ponidzie”, z dopiskiem „Konkurs na logo LGD „Królewskie Ponidzie”.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać poprawne dane osobowe Uczestnika oraz adres e-mail,
podpis Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną. Decyzja podjęta po rozpatrzeniu reklamacji jest
ostateczna.
§ 18
Wszelkie pytania oraz informacje na temat Regulaminu i Konkursu można uzyskać w Lokalnej
Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”.

§ 19
W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

