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REGULAMIN KONKURSU 

NA PROJEKT LOGOTYPU I HASŁA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW 

 

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU. 

1.1. Regionalne Centrum Kultury,  zwane  dalej  Organizatorem,  ogłasza  konkurs  na LOGOTYP 

MIASTA I GMINY CHOCIANÓW i  HASŁO PROMOCYJNE MIASTA I GMINY CHOCIANÓW. 

1.2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

- LOGOTYP MIASTA I GMINY CHOCIANÓW, 

- HASŁO PROMOCYJNE MIASTA I GMINY CHOCIANÓW. 

1.3. Pierwszym celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU MIASTA I GMINY 

CHOCIANÓW, który stanie się oficjalnym znakiem graficznym identyfikacji wizualnej i będzie 

przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, turystycznych, korespondencyjnych  

i identyfikacyjnych.  

W szczególności umieszczany będzie na: 

- papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych, 

- plakatach, ulotkach i folderach, 

- ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, 

- gadżetach okolicznościowych, 

- nośnikach elektronicznych oraz internecie, 

- nośnikach reklamy zewnętrznej. 

 

1.4. LOGOTYP MIASTA I GMINY CHOCIANÓW  powinien  jednoznacznie  kojarzyć  się z Gminą 

Chocianów,  w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter i aspiracje. 

1.5. W  warstwie  informacyjnej  LOGOTYP MIASTA I GMINY CHOCIANÓW  zawierać musi 

możliwości zaprezentowania HASŁA PROMOCYJNEGO MIASTA I GMINY. 

1.6. Drugim celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego HASŁA PROMOCYJNEGO MIASTA  

I GMINY CHOCIANÓW, które  stanie  się  oficjalnym hasłem promocji  regionu i  będzie  

przeznaczone  do używania w  połączeniu z LOGOTYPEM MIASTA I GMINY CHOCIANÓW. 

1.7. Hasło będzie używane wspólnie z logotypem i umieszczane będzie na materiałach wymienionych 

w pkt. 1.3. 

1.8. HASŁO  PROMOCYJNE  MIASTA I GMINY CHOCIANÓW powinno  kojarzyć  się z Gminą 

Chocianów. Jego zadaniem jest wyrażanie charakteru i specyfiki regionu. 

1.9 Uczestnik wraz z LOGOTYPEM MIASTA I GMINY CHOCIANÓW I/LUB HASŁEM 

PROMOCYJMYM przesyła uzasadnienie opisowe - nie więcej niż 200 wyrazów. 
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2. UCZESTNICY KONKURSU. 

2.1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Jest skierowany do mieszkańców miasta i gminy 

Chocianów. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

- dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. 3 i pkt 5 niniejszego 

Regulaminu, 

- dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu 

(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

2.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę z LOGOTYPEM i/lub 1 HASŁO 

PORMOCYJNE. 

 

3. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ. 

3.1. Pracę należy wykonać korzystając z technik komputerowych. 

3.2. Znak należy przedstawić na formacie A4.  

3.3. W swojej treści nie może zawierać elementów obraźliwych. 

3.4. Logotyp powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

- być czytelny i łatwy do zapamiętania, 

- być łatwo identyfikowany z naszym regionem, 

- wzbudzać pozytywne emocje i skojarzenia. 

Powinien składać się:  

- tylko z elementu graficznego będącego symbolem lub z elementu graficzno-słownego 

- logotyp  nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym. 

3.5. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom. 

 

4. OCENA PRAC. 

4.1. Konkurs jest jednoetapowy. 

4.2. Kryteria oceny prac LOGOTYPU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW: najważniejszy dla komisji 

oceniającej będzie pomysł czyli  kreatywne i ciekawe podejście do tematu spełniające warunki 

opisane w pkt. 1.3-1.8.oraz pkt. 3.1-3.5. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem technik 

komputerowych. 

4.3. Ocena HASEŁ PROMOCYJNYCH MIASTA I GMINY CHOCIANÓW w przypadku takich samych 

HASEŁ, odbywać się będzie na podstawie daty dostarczenia pracy do Regionalnego Centrum Kultury 

w Chocianowie.  
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4.4. W przypadku dostarczenia do Regionalnego Centrum Kultury  większej liczby haseł takich    

samych, w tych samym terminie, o wyborze zwycięskiego HASŁA spośród takich samych najwyżej 

ocenionych decydować będzie losowanie. 

4.5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa wyłoniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. 

4.6. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

4.7. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty a  zwycięzcy  zostaną  podani  na  stronie internetowej 

Regionalnego Centrum Kultury oraz Miasta i Gminy Chocianów. 

4.8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. 

4.9. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

5. MIEJSCE I TERMINSKŁADANIA PRAC. 

5.1. Prace konkursowe można dostarczać do organizatora konkursu: 

5.1.1. E-mailem na adres sekretariat@rckchocianow.pl, w tytule „Konkurs na logo Chocianowa” i/lub 

„Konkurs na hasło Chocianowa” do dnia 26 czerwca 2019r. 

5.1.2. UWAGA: Niezbędny jest wypełniony i podpisany skan Oświadczenia udziału w konkursie 

(załącznik nr 1) załączony do maila. 

5.2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW. 

6.1. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy plenerowej pn. „Chocianowskie Dni Jagody”  

w dniach 29-30 czerwca 2019 r. na terenie przy Pałacu w Parku Miejskim  w Chocianowie. 

6.2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.chocianow.pl oraz facebooku i stronie 

internetowej Regionalnego Centrum Kultury. 

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

i  informacji  o laureatach  konkursu  a  także  projektów  konkursowych  oraz  umieszczenia  tych  

informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

6.4. RODO–Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku do 

niniejszego regulaminu. 

 

7. NAGRODA. 

7.1. Komisja  dokona  wyboru  1  zwycięskiego  projektu  LOGOTYPU  MIASTA I GMINY 

CHOCIANÓW oraz 1 zwycięskiego projektu HASŁA PROMOCYJNEGO MIASTA I GMINY 

http://www.chocianow.pl/
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CHOCIANÓW.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają jedną nagrodę o wartości 5000 zł za projekt 

graficzny oraz jedna nagrodę o wartości 5000 zł za najlepsze hasło. Kwota nagrody zawiera 

podatek. 

7.2. Ostateczną  decyzję  o  skierowaniu  projektu  LOGOTYPU i  HASŁA  MIASTA I GMINY 

CHOCIANÓW do realizacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów kierując się wskazaniami 

Komisji. 

7.3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji  zwycięskiego projektu  

z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

7.4. Organizator  konkursu  po  przejęciu  majątkowych  praw  autorskich  pracy  może  ją  również  

w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

7.5. Odmowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej zgodnie z 

postanowieniami punktu 8 pozbawia zwycięzcę konkursu prawa do nagrody. 

 

8. PRAWA AUTORSKIE. 

8.1. Przekazanie  pracy  do  udziału  w  konkursie  traktowane  jest  jako  równoczesne  oświadczenie, 

że praca ta nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw  określonych  powyżej,  osoba  zgłaszająca  pracę  

zrekompensuje  Organizatorowi i Gminie Chocianów,  jako  wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora i Gminę Chocianów od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

8.2. W celu promocji konkursu Organizator i Gmina Chocianów zastrzegają sobie prawo 

wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.  

8.3. Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową zobowiązuje się nie później niż do dnia odbioru 

nagrody, do przeniesienia na rzecz Organizatora lub na rzecz Gminy Chocianów (właściwy podmiot 

zostanie wskazany przez Organizatora) majątkowych praw autorskich do tej pracy. Przeniesienie 

nastąpi w formie pisemnej, odpowiednia umowa będzie przyznawała Organizatorowi lub Gminie 

Chocianów prawo do nieograniczonego w czasie korzystania ze zwycięskiej pracy konkursowej  

w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

1) używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, 

korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Gminy Chocianów i Organizatora, 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) rozpowszechnianie projektu graficznego, w tym poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, 

4) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu 

przez siebie wybranym, 

5) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.  
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Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

powyższych warunków. 

 

9. DODATKOWE INFORMACJE. 

9.1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Państwa jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 5, 59-140 Chocianów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować  

z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź 

telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sporządzenia i realizacji umowy przeniesienia 

praw autorskich oraz na cele konkursowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

3) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.  

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo 

do cofnięcia zgody.  

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

8) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

NA PROJEKT LOGOTYPU I HASŁA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:  

Adres zamieszkania: ul. ……………………………………………………………….kod......-............. 

miejscowość ............................................ telefon ....................................    fax ................................   

e-mail ...................................................................................................................... 

podpis uczestnika ……………………………………………. 

W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH  

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię nazwisko) 

……………………………………………………..……….w konkursie.  

Imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO uczestnika: ………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ul. …………………………………………………………..….kod ........-.................... 

miejscowość ................................................. telefon .......................................    fax ...............................   

e-mail ............................................................................................................ 

podpis………………………………………… 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ch danych osobowych/ oraz danych osobowych mojego 

dziecka dla potrzeb Regionalnego Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 

Chocianów w celu realizacji konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

*zaznaczyć „X” w przypadku wyrażenia zgody 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym  oświadczam,  że  zgłoszony/e  przeze  mnie  do  konkursu  projekt/y  LOGOTYPU  

MIASTA I GMINY CHOCIANÓW/HASŁA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW jest moim dziełem i nie 

naruszają niczyich osobistych praw autorskich. Oświadczam  również, że  zapoznałem/-am  się   

z  Regulaminem  Konkursu,  w  szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw 

autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.  

 

podpis……………………………………… 


