
Regulamin konkursu na LOGO 

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

1. Organizator konkursu. 

1) Organizatorem konkursu na logo jest  Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

2. Cel i przedmiot konkursu. 

1) Celem konkursu jest stworzenie nowego LOGO Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie. 

2) Logo będzie wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji do celów 

identyfikacyjnych. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1) Konkurs ma charakter gminny, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych 

spełniających i akceptujących niniejszy Regulamin. 

2) Projekty do konkursu mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu tylko indywidualnie 

a każdy uczestnik, może zgłosić max 2 projekty. 

3) Uczestników poniżej 18 roku życia zgłasza prawny opiekun. 

4) Prace w konkursie należy składać wraz z prawidłowo wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA, zał. 

Nr 1. 

5) Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zrzeczeniem się praw autorskich do LOGO na 

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

6) Projekt przedstawiony do konkursu powinien być autorski. 

4. Termin realizacji konkursu. 

1) Konkurs trwa od 4 września 2020 roku do 30 września 2020r. 

5. Realizacja konkursu. 

1) LOGO powinno: 

a) budzić dobre emocje i kojarzyć się z działalnością statutową jednostki; 

b) działać jako symbol; 

c) być oryginalne ale i  łatwo skalowalne; 

d) być czytelne w wersji kolorowej i czarno-białej. 

2) Projekt LOGO musi zawierać wersję kolorową i czarno-białą i być dostarczony: 

a) w formie grafiki lub rysunku na papierze  format a4; 

b) lub w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej (na dowolnym nośniku 

danych jako plik  JPG, PNG lub PDF) i wydruku komputerowego  format a4. 

3) Praca powinna być dostarczona do dnia 30 września 2020r do siedzimy Gminnego 

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa w kopercie , 

razem z wypełnionym załącznikiem nr 1 lub wysłana pocztą z dopiskiem: „ Konkurs                       

na LOGO Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie” . 

6. Nagrody. 

1) Zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję ustaloną przez Organizatora. 

2) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 października 2020 r.  

3) Zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

4) Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości 300 zł . 

5) Organizator może przyznać wyróżnienia w konkursie. 

7. Zwrot prac. 

1) Projekty przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi i pozostają w siedzibie 

Organizatora. 

 

 



8. Postanowienia końcowe. 

1) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik.  

2) Organizator zastrzega sobie wydłużenie terminu lub ewentualne nierozstrzygnięcie 

konkursu. 

3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 


