
Regulamin dotyczący projektu odznaki na „10 – Lecie LGD 

Krainy Trzech Rzek” 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne  

Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny i wzór odznaki na 10 – lecie Lokalnej Grupy 

Działania Krainy Trzech Rzek. Odznaka powinna zawierać w swoim wizerunku symbolikę oraz 

datę 10 – lecia Krainy Trzech Rzek. 

2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest: 

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w 

Obornikach.  

3. Cel konkursu 

a) Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu na logo odznaki LGD Krainy Trzech Rzek. 

b) Jeśli Organizator tak postanowi to logo będzie wykorzystywane w związku z organizacją  

10 – lecia stowarzyszenia i zostanie jej oficjalnym i zarejestrowanym w wydarzeniu co m.in. 

wiąże się z umieszczeniem logo na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych oraz w 

Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno – reklamowych oraz 

celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.  

4. Przedmiot konkursu  

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego i wzoru odznaki metalowej, 

posiadającej w swoim wizerunku treść, ikonografię nawiązującą charakterem i specyfikacją do 

10- lecia Lokalnej Grupy Działania Krainy Trzech Rzek oraz logo.  

Przesłane projekty muszą również spełniać warunki: 

Wymagane formaty plików: 

PDF 

Krzywe 

Grafiki będą wykonane jako odznaki metalowe o kształcie zbliżonym do koła o średnicy 4,5 cm. 

Wielkość oraz kształt należy uwzględnić podczas projektowania tak, aby po wykonaniu wszystkie 

elementy, w tym logo oraz napisy były czytelne. 

Prace należy dostarczyć w formie wydruku na kartkach formatu A4 w wersjach barwnego 

rysunku oraz na płycie CD, lub innym nośniku danych w formie grafiki oraz edytowalnym pliku 

graficznym o wielkości min. 300x300 pikseli, (grafika w krzywych oraz formacie PDF)  

5. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu. 

1) Każdy uczestnik lub zespół zobowiązany jest złożyć projekt odznaki wraz ze Zgłoszeniem 

Konkursowym (Załącznik Nr 1)  



2) Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeniesienie 

praw autorskich oraz na dowolne wykorzystanie projektu graficznego przez 

Organizatorów Konkursu, a także na wykorzystanie projektu w kolejnych imprezach 

organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek. 

 

  

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 

1) Prace konkursowe wraz z załącznikiem nr 1, należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem  

„10 – lecie LGD Krainy Trzech Rzek”   

2) Prace konkursowe należy składać w siedzibie; 

Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki lub 

przesyłką poleconą na adres LGD Kraina Trzech Rzek ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Obornik w 

terminie do 17.08.2018 r.  

3) Projekty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą brały udziału w Konkursie. 

4) Projekty przesłane bez wypełnionych oraz podpisanych przez autorów formularzy 

zgłoszeniowych oraz Oświadczenia również nie będą brały udziału w Konkursie.  

5) Ponadto Organizator Konkursu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

zaginięcie lub uszkodzenie nośnika zwierającego projekt w czasie przesyłki.  

6) Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik.  

7) Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych.  

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1) Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie komisja 

wybierze najlepszy projekt spośród nadesłanych. 

2) Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do 

dnia 31.08.2018 r. Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. (www.kraina3rzek.pl) Laureat konkursu zostanie poinformowany 

telefonicznie o wygranej.  

3) Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze 

odwoławczej. 

 

8. Nagroda 

1) Z a projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda o wartości 

300,00 złotych 

2) W/w kwota stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich 

do opracowanego projektu. 

3) Organizator wręczy również zwycięzcy dyplom poświadczający, iż decyzją komisji 

Konkursowej jego projekt okazał się najlepszy i wygrał w konkursie.  

 

9. Postanowienia końcowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z 

wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 

automatycznie wyłączone z konkursu.  

 

http://www.kraina3rzek.pl/


Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną 

własność i nie naruszają osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że 

zaprojektowane projekty są nowe i oryginalne oraz nie gdzie wcześniej niepublikowane.  

Organizator gwarantuje zwycięzcy możliwość umieszczenia projektu, który zdobył pierwsze 

miejsce w swoim port folio w formie i kształcie jakim został on zgłoszony do Konkursu. 

Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, w tym samym 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm) przez organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i 

przyznania nagrody.  

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e- mail 

biuro@kraina3rzek.pl 

Telefon kontaktowy: 535-978-545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo 10- lecia Lokalnej Grupy Działania  

Krainy Trzech Rzek  

 

Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę projektową do udziału w konkursie jestem jej 

wyłącznym autorem. Stwierdzam, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich 

ani obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że znana jest mi treść regulaminu konkursu.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

    (data i podpis autora)  

 



 

 

 

 


