
REGULAMIN KONKURSU 

NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY WIŚNIEW 
 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Przedmiotem konkursu jest projekt logo Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew. 

2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

 

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 

§ 2. 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiśniew. 

2. Uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jeden projekt. 

3. Uczestnik winien wykonać logo samodzielnie. 

4. Projekt logo nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nie może przypominać znaków 

graficznych znanych powszechnie produktów lub usług. 

§ 3. 

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo  

w konkursie. 

§ 4. 

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowy do celów związanych  

z konkursem, a w przypadku zwycięzcy zgodę na przekazanie praw autorskich do zaprojektowanego logo na 

rzecz Organizatora Konkursu w zakresie: 

- powielania, 

- publikowania w mediach, w tym na stronach internetowych Urzędu Gminy Wiśniew i Twojego Radia 

Wiśniew, 

- w materiałach wytworzonych przez Młodzieżową Radę Gminy w związku działalnością, do jakiej 

została powołana. 

 

 

Wymogi dotyczące projektowanego logo 

§ 5. 

1. Prace plastyczną należy wykonać na w formacie A-4. 

2. Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna. Niedopuszczalne są form przestrzenne. 

3. Projekt winien posiadać ostre, nie zanikające kontury. 

4. Preferowane będą prace zawierające maksymalnie 4 barwy. 

5. Forma graficzna projektu powinna wykorzystywać logo także w skali szarości. 

6. Logo musi zawierać napis „Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew” lub „MRG Wiśniew”. 

 

§ 6. 

W przypadku wykonania projektu techniką komputerową, projekt należy dostarczyć w formie wydruku wraz 

z nagranym na płytę CD/DVD kopią pliku źródłowego. 

 

 

 



Zgłoszenia do konkursu, ocena i nagrody 

§ 7. 

1. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu, składanym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo MRG Wiśniew” wraz 

z pracą konkursową do 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew: 08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 

13, w godzinach pracy urzędu. 

2. O terminie i sposobie wyłonienia zwycięzcy konkursu Organizator powiadomi na stronie 

www.wisniew.pl  

3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora na podstawie 

następujących kryteriów:  

a) zgodność pracy z tematyką,  

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,  

c) ogólne wrażenia estetyczne. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

 

§ 8. 

1. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda. 

2. Organizator ma prawo przyznać wyróżnienia w konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiej pracy, w uzgodnieniu z jej autorem,  

w celu dostosowania formy elektronicznej projektu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

2. Organizator może nie rozstrzygnąć konkursu jeżeli żadna z prac nie spełni oczekiwań wybierających. 

 

  



Załącznik do Regulaminu Konkursu  

na logo Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew 

 

 

 

Formularz Konkursowy 
 

Konkurs: „Logo MRG” 

 

 

 

 

 

1. UCZESTNIK: Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................... 

2. Wiek uczestnika: ....................................................................................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 

samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.   

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział  

w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.   

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżową Radę Gminy Wiśniew danych osobowych 

zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).   

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy  

w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

 

 

_____________________________________ 

Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 


