
Regulamin konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn 

Rozdział 1. Organizator i przedmiot konkursu 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn jest 

Młodzieżowa Rada Gminy Strawczyn. 

2. Przedmiotem konkursu jest logo, mające postać znaku graficznego, który stanie się 

oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn. 

3. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z Młodzieżową Radą Gminy Strawczyn. 

Rozdział 2. Uczestnicy konkursu 

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

z terenu gminy Strawczyn. 

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 

3. Uczestnik w ramach konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

Rozdział 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

§ 3 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub samodzielne dostarczenie 

pracy oraz prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

regulaminu. 

Rozdział 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

§ 4 

1. Projekt powinien przedstawiać propozycje na logo Młodzieżowej Rady Gminy 

Strawczyn. 

2. Projekt musi zawierać frazę „Młodzieżowa Rada Gminy Strawczyn”, bądź „MRG 

Strawczyn”. 

3. Zaleca się aby logo nawiązywało do barw/herbu gminy Strawczyn 

4. Projekt należy wykonać w papierowej w formacie A3 lub A4wersji elektronicznej zapisanej na 

płycie CD i wydrukowanej formacie A3 lub A4. 

4. Wydruk projektu powinien być podpisany na odwrocie imieniem i nazwiskiem 



uczestnika konkursu oraz pełną nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik. 

Rozdział 5. Miejsce i termin składania prac 

§ 5 

1. Pracę konkursową należy samodzielnie dostarczyć do sekretariatu szkoły do której uczęszcza 

uczestnik konkursu. 

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 19 marca 2019 roku. 

Rozdział 6. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników 

§ 6 

1. Konkurs będzie się składał z II etapów, które będą wyglądać następująco:  

Etap I: zostaną wyłonione  trzy najlepsze prace z obrębu każdej szkoły 

Etap II: spośród wyłonionych prac komisja konkursowa (radni MRG) wybiorą najlepszą pracę oraz 

przyznają wyróżnienia. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną z ramienia 

Organizatora na podstawie następujących kryteriów: 

1) zgodność pracy z tematyką, 

2) czytelność komunikatu, 

3) inwencja i pomysłowość prezentowanej tematyki, 

4) ogólne wrażenia estetyczne. 

3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udziału w konkursie. 

4. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

5. Nagrodą w konkursie jest wykorzystanie zwycięskiego logo do celów 

identyfikacyjnych i reprezentacyjnych, tj. umieszczanie go na stronie internetowej 

www.strawczyn.pl, profilu fb Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn, plakatach, ulotkach, 

gadżetach promocyjno-reklamowych itp. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1 kwietnia 2019 roku. 

7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.strawczyn.pl 

i profilu FB Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn. 

8. O terminie i sposobie odbioru nagrody zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni 

drogą mailową. 

 

 

 



Rozdział 7. Prawa autorskie 

§ 7 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych oraz osobistych praw autorskich. 

2. Zwycięski projekt logo Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn w postaci znaku 

graficznego staje się własnością Organizatora. 

3. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania pracy lub jej części 

w jakimkolwiek innym wydawnictwie. 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje komisja konkursowa. 

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.strawczyn.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Regulaminu konkursu na logo 

Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn 

1. Imię .................................................................................................................... 

2. Nazwisko ............................................................................................................ 

3. Wiek ................................................................................................................... 

4. Adres .................................................................................................................. 

5. Telefon ............................................................................................................... 

6. E-mail ................................................................................................................. 

7. Szkoła …………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

- załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym autorem, 

- zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu i wyrażam chęć wzięcia udziału w konkursie 

zgodnie z określonymi warunkami. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy,  

w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

………............................................................... 

 (miejsce, data i podpis uczestnika konkursu) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z promocją 

konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku 

może być wycofana w dowolnym czasie. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy 

mojego dziecka, w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

 ..................................................................................................... 

 (miejsce, data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1, informujemy że:  

1. administratorem danych jest Gmina Strawczyn (adres: Ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, numer 

telefonu: (41) 303 80 02. 

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3, dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn, 

4. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. A) ww. rozporządzenia, 

5. dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej. 

6. osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia skargo do organu nadzorczego. 

Przetwarzanie danych osobowych z związku z przeprowadzeniem konkursu na logo Młodzieżowej Rady 

Gminy Strawczyn znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych 

osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości rozpowszechnienia wizerunku.  

mailto:inspektor@cbi24.pl

