REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
na nową NAZWĘ oraz nowe LOGO
Sułkowickiego Ośrodka Kultury

I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury ul.1-go Maja 70
32-440 Sułkowice
II. Przedmiot konkursu:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej, w tym opracowaniu znaku
graficznego przedstawiającego logo Sułkowickiego Ośrodka Kultury (nazywane dalej
LOGO) oraz nowej NAZWY Sułkowickiego Ośrodka Kultury w Sułkowicach .
Nazwa powinna zawierać jako wiodące, a zarazem szeroko rozumiane słowo „Kuźnia”
związane z tradycjami Sułkowic.
Organizator nie wskazuje głównego koloru dominującego w logo, natomiast niezbędna jest
możliwość zastosowania monochromatycznej wersji logotypu (nie ma obowiązku
przedstawiania wersji monochromatycznej). Użyty krój pisma w nazwie powinien być
jednoelementowy.
Logo i nazwa nie może zawierać treści bezprawnych, powszechnie uważanych za wulgarne
i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, sceny obsceniczne, obrażające uczucia
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały
o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały
chronione prawami innych podmiotów , posiadać polskie znaki.
Nazwa i logo będą miały zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich,
promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie na stronach internetowych,
w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych
drukach i materiałach wydawanych przez Sułkowicki Ośrodek Kultury.
Konkurs dopuszcza przygotowanie pracy plastycznej w wybranej technice plastycznej –
rysunek, malarstwo, grafika lub w wersji elektronicznej projekt graficzny w pliku (PDF,
JPEG) w jakości pozwalającej na wykonanie kolorowego wydruku w formacie A4
Przedmiot pracy musi stanowić projekt logo i związaną z nim nową nazwę zawierającą słowo
„Kuźnia” Sułkowickiego Ośrodka Kultury
Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do zainteresowanych osób, zamieszkujących teren gminy Sułkowice
– do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Przewiduje się 3 kategorie: w następującym przedziale wiekowym:
kat.I – 10- 13 lat
kat.II – 14- 17 lat
kat.III- powyżej 18 lat

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
• akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu poprzez złożenie podpisu
• dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym
Regulaminie Konkursu
• dostarczenie, prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej;
-Oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu
całości praw majątkowych do projektu logo i nazwy – w sytuacji przyznania nagrody;
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału w
konkursie osoby niepełnoletniej;
- Oświadczenia stwierdzającego, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich;
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. – stanowiących
kolejno załączniki od 1 do 5 niniejszego Regulaminu.
3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia, o którym mowa powyżej składają rodzice lub prawni
opiekunowie
4. Praca winna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika Konkursu, nie
dopuszcza się prac wykonywanych zbiorowo.
Uczestnik gwarantuje, iż złożona praca nie była zgłaszana do udziału w innych Konkursach,
ani też nie była nigdzie publikowana. Praca winna być samodzielnie wykonana przez
Uczestnika.
5. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je
w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym
zakresie.

IV. Prawa autorskie:
Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora całość praw autorskich do zgłoszonych projektów
logo. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania
określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego
wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie
pracy konkursowej.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznejw siedzibie
Organizatora lub przesłać na adres e- mail sokbiuro@gmail.com
lub tradycyjnie:
Sułkowicki Ośrodek Kultury
ul.1-go Maja 70
32-440 Sułkowice
w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku
2. Jeśli praca wykonana jest w programie graficznym, należy oprócz wydruku, dodatkowo
przesłać ją drogą elektroniczną na adres: sokbiuro@gmail.com

Nadesłane maile w treści powinny zawierać temat: „Konkurs na projekt graficzny logo ”
Mail powinien być podpisany i zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz kontakt
telefoniczny.
3. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych określonych w regulaminie może
spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
4. Razem z projektem niezbędne jest złożenie wypełnionych i podpisanych załączników do
niniejszego regulaminu.
VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo i nazwę dokonuje Komisja Konkursowa
powołana przez Dyrektora SOK.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
3. Przewiduje się nagrody za najciekawsze prace w podanych kategoriach oraz jedna nagrodę
główną

4. Po wyłonieniu zwycięzcy, SOK skontaktuje się ze zwycięzcą drogą telefoniczną.
5. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: do 20 czerwca 2021 roku
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
Ośrodka Kultury

Sułkowickiego

VIII Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub
odwołania Konkursu. O odwołaniu Konkursu lub wprowadzeniu zmian w Regulaminie
Organizator ogłosi tą samą drogą, jaką Konkurs został ogłoszony, tj. poprzez opublikowanie
informacji m.in. na stronie internetowej www.sok.sulkowice.pl
2. Organizator może odwołać konkurs jeśli nie wpłynęły żadne prace konkursowe lub te,
którewpłynęły nie spełniają wymagań określonych Regulaminem, a także w przypadku,
kiedydojdzie do zmiany obowiązujących przepisów uniemożliwiającej przeprowadzenie
Konkursulub gdy wskutek działania siły wyższej przeprowadzenie Konkursu stanie się
niemożliwe
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na projekt logo i nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach:
Formularz Zgłoszeniowy

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA PROJEKT LOGO I NOWĄ NAZWĘ
SUŁKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
Imię i nazwisko Uczestnika
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
(jeśli dotyczy)
Adres zamieszkania

Telefon i e-mail
Miejscowość i Data
Podpis Uczestnika/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na projekt logoi nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw
majątkowych do projektu logo.

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na
projekt logo i nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach, całości autorskich praw majątkowych do
projektu logo i nazwy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

………………………………. ………………………………. ………………………………………..
Miejscowość i data

podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na projekt logo i nazwę Sułkowickiego Ośrodka Kultury w
Sułkowicach:Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału w
konkursie osoby niepełnoletniej.
OŚWIADCZENIE*
Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako przedstawiciel
ustawowy nieletniego…………………………………………………………
(imię i nazwisko
uczestnika konkursu), wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na logo i nazwę Sułkowickiego
Ośrodka Kultury w Sułkowicach na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
.................................................................................................................................(imię i nazwisko
uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: …………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich,
zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania projektów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach
określonych wyżej.

………………………………. ………………………………………………………..………….
Miejscowość i data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

__________________________________________________________________________
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na projekt logo i nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach:
Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.

OŚWIADCZENIE
Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze mnie praca
w Konkursie plastycznym na projekt graficzny logo i nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach,
organizowanym przez Ośrodek Kultury w Sułkowicach jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób
trzecich oraz nie była zgłoszona do innego konkursu.

………………………………. ………………………………………………………………………….
Miejscowość i data
*

Dot. osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie

podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu na projekt logo i nazwę Ośrodka Kultury w Sułkowicach:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1 w celach związanych z udziałem w konkursie na logo i nazwę Ośrodka Kultury w
Sułkowicach.

………………………………. ………………………………………………………………..…….
Miejscowość i data

podpis uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sułkowicki Ośrodek Kultury w Sułkowicach(adres: ul.1go Maja 70, 32-440 Sułkowice).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konkursie na logo i nazwę Sułkowickiego
Ośrodka Kultury
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

