
Załącznik do Zarządzenia Nr 50/21 

Wójta Gminy Ksawerów 

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO 

„LOGO GMINY KSAWERÓW” 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Wójt  Gminy  Ksawerów,  zwany  dalej  Organizatorem,  ogłasza  konkurs  na

opracowanie projektu graficznego „LOGO Gminy Ksawerów”.

2. Celem konkursu  jest  uzyskanie  oryginalnego  projektu  LOGO Gminy  Ksawerów,

które stanie się częścią oficjalnego systemu identyfikacji wizualnej gminy i będzie

przeznaczone  do  celów  popularyzatorskich,  reklamowych,  korespondencyjnych

oraz identyfikacyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie:

a) na stronie internetowej gminy,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) w drukach urzędowych,

d) na plakatach, ulotkach, materiałach promocyjnych,

e) na nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,

f) na nośnikach reklamy zewnętrznej,

g) w mediach,

h) w filmach.

3. Logo  Gminy  Ksawerów  powinno  kojarzyć  się  z  Gminą  Ksawerów,  ma  pomóc

integrować  mieszkańców i  rozbudzać  poczucie  lokalnej  tożsamości  i  wspólnego

celu,  jakim jest  społeczny i  gospodarczy  rozwój  gminy.  Logo Gminy Ksawerów

powinno kojarzyć się  z miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców, spełniającym

potrzeby  wszystkich  grup  społecznych  a  przede  wszystkim  przyjaznym  dla

mieszkańców dzięki położeniu między dwoma miastami Pabianicami a Łodzią. 

4. W warstwie informacyjnej logo powinno zawierać nazwę  GMINA  KSAWERÓW

oraz HASŁO GMINY: Zobacz/Zamieszkaj/Zainwestuj

5. Logo będzie funkcjonować zamiast herbu gminy w sytuacjach gdy użycie herbu

jest niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logotypem promocyjnym

gminy.  



W związku z powyższym logo nie może zawierać obowiązującej oficjalnej wersji

herbu ani jego interpretacji graficznej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs  skierowany  jest  do:  osób  fizycznych  zamieszkałych  na  terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt I

3 i 4 niniejszego regulaminu,

b) dostarczenie wypełnionego zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1  

do niniejszego regulaminu,

c) osoby niepełnoletnie zgłasza opiekun prawny. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt  logo  powinien  zostać  dostarczony  Organizatorowi  w  wersji

papierowej lub w wersji elektronicznej w pliku PDF lub JPG. 

2. Przesłane prace nie będą odsyłane uczestnikom.

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Projekty będą oceniane pod względem:

a) artystycznym  –  pomysłowość,  oryginalność,  komunikatywność,

wyrazistość,  czytelność,  kolorystyka  i  wykorzystanie  motywów

przewodnich określonych w punkcie I. 3 i 4   

b) użytkowym  –  zapewnienie  możliwości  edycji  na  różnych

płaszczyznach, zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja  może  zdecydować  o  poddaniu  pod  głosowanie  mieszkańców

najlepszych prac.

6. Komisja  konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  decyzji  o  nie

rozstrzyganiu konkursu.



7. Organizator  może  unieważnić  konkurs  w  każdym  czasie  bez  podania

przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia

konkursu. Informację o zmianie terminów Organizator zamieści na swojej

stronie  internetowej  www.ugminy.ksawerow.com  oraz

www.ksawerow.4bip.pl

9. Karta  oceny  indywidualnej  dla  członków  Komisji  konkursowej  stanowi

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

1. Prace  konkursowe,  z  dopiskiem  na  kopercie  „LOGO Gminy  Ksawerów –

konkurs”  wraz  z  załącznikami  należy  przesłać  pocztą  lub  złożyć  w

zamkniętej  kopercie  do dnia  30 czerwca 2021 roku, do godz.14:00,

pod adresem:

Urząd Gminy Ksawerów

ul. Kościuszki 3h

95-054 Ksawerów (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ksawerów)

lub droga elektroniczną na adres mail: promocja@ksawerow.com 

2. Przysłanie wypełnionego zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne 

z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

3. Prace  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane  przez

Komisję konkursową.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  opóźnienia  

i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

5. Koszt  wykonania  i  dostarczenia  prac  konkursowych  pokrywa  uczestnik

konkursu.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 sierpnia 2021 r.

2. Informacja  o  zwycięskim  projekcie  znajdzie  się  na  stronie

www.ugminy.ksawerow.com  oraz www.ksawerow.4bip.pl .

3. O    terminie   i   miejscu   wręczania    nagrody  laureat    konkursu    zostanie

powiadomiony odrębnie. 

http://www.ksawerow.4bip.pl/
http://www.ugminy.ksawerow.com/
mailto:promocja@ksawerow.com
http://www.ksawerow.4bip.pl/


VII. NAGRODA

1. Nagroda dla  autora wybranego projektu logo wyniesie  2000 zł,  wypłacona

zostanie na wskazane przez autora konto w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy o przeniesienie praw autorskich.

2. W  ramach  przekazania  nagrody  laureat  wyraża  zgodę  na  przeniesienie

autorskich praw majątkowych do projektu LOGO na Gminę Ksawerów.

3. Nagrodzona  praca  staje  się  własnością  Gminy  Ksawerów  w  zamian  za

wypłaconą nagrodę pieniężną.

4. Z  autorem  zwycięskiego  projektu  Gmina  Ksawerów  zawrze  umowę

przeniesienia   autorskich  praw  majątkowych  do  nagrodzonej  pracy  w

rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach

pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231  ze zm.). 

5. W przypadku  gdy  zwycięski  projekt  będzie  projektem autorstwa  więcej  niż

jednej  osoby,  nagroda  przyznana  zostanie  łącznie  wszystkim współautorom

zwycięskiego projektu.

6. Nabywca jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie

z praw do grafiki oraz zbycia majątkowych praw autorskich.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie  jego danych osobowych

zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

3. Osoby,  które  nie  spełniają  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  

w  niniejszym  regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną

automatycznie wyłączone z konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich  związane

z  organizacją  konkursu  oraz  szkody  spowodowane  podaniem  błędnych  lub

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

6. Przystąpienie  uczestnika  do konkursu jest  równoznaczne z  akceptacją  treści

regulaminu.

 



 W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można

uzyskać  w  Referacie  Oświaty,  Spraw  Społecznych  i  Promocji  ul.  Kościuszki  3h,

tel. 42 213-80-50.


