Załącznik do zarządzenia nr 54/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 14 lutego 2019 r.

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo „100-lecia odzyskania przez Leszno
Niepodległości”

§ 1. Organizator
Organizatorem konkursu na projekt logo „100-lecia odzyskania przez Leszno Niepodległości”
zwanego dalej „Konkursem” jest Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
zwane dalej „Organizatorem”, a właściwą w sprawach Konkursu komórką Organizatora jest
Wydział Promocji i Rozwoju.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób oraz firm specjalizujących się w projektowaniu
znaków graficznych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
4. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo.
5. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 3. Przedmiot i cel konkursu
1. Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) „100-lecia odzyskania
przez Leszno Niepodległości”.
2. Logo powinno nawiązywać do wydarzenia historycznego sprzed 100 lat, jednak
należy je zaprojektować zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo.
3. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych,
informacyjnych oraz edukacyjnych.
4. Logo będzie wykorzystywane w szczególności na: plakatach, ulotkach, nośnikach
elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach
promocyjno-reklamowych.
§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt logo musi być zaprezentowany w podstawowej wersji kolorystycznej na
sztywnej planszy w formacie A4 w następujących wymiarach: 15x15, 7x7, 1,5x1,5 cm.
Do projektu należy załączyć wersję elektroniczną (w podstawowym oraz

1

monochromatycznym wariancie kolorystycznym) na płycie CD/DVD w formacie pdf
oraz jpg, rozdzielczość min. 300 dpi oraz w formatach cdr, ai, eps.
2. Projekt logo uwzględniać ma wielkość minimalną i pole ochronne znaku.
3. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych
konkursach.
§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie
określonym w § 6, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego
Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków
uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
treści załącznika nr 1.
§ 6. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
1. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Miasta Leszna
Ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno
z dopiskiem „konkurs na logo 100-lecia odzyskania przez Leszno Niepodległości ”.
2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 7. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja
Konkursowa składającą się z osób wskazanych przez Organizatora.
2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie,
uczestnicy komisji konkursowej wspólnie przyznają odpowiednią ilość punktów
oceniając poszczególne prace zgodnie z następującymi kryteriami:
1) spełnienie warunków opisanych w § 3 ust.2 (punkty od 1-5),
2) czytelność komunikatu (punkty od 1-5),
3) walory estetyczne (punkty od 1-5),
4) walory kompozycyjne (punkty od 1-5)
5) możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach
(punkty od 1-5).
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu, tego który otrzyma
największą liczbę punktów, do dnia 12 kwietnia 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
4. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.
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§ 8. Nagroda
1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda
finansowa w wysokości 2 000 zł brutto. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie
wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu.
2. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
4. Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa
w § 9.
5. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez autora
nagrodzonego projektu w umowie, o której mowa w § 9.

§ 9. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie
1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze
z autorem nagrodzonego nagrodą projektu odrębną umowę o przeniesieniu na
Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w
szczególności Wykonawca przenosi bezwarunkowo i niezwłocznie na zamawiającego
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne (w tym wyłączne
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia
praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby) do wszystkich utworów
powstałych w wykonaniu umowy lub w związku z wykonaniem umowy (m.in.
projekty, pomysły, slogany, znaki graficzne, teksty, zdjęcia, inne materiały), dalej
określanych jako utwory, wraz z prawem dokonywania w nich zmian na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do:
1) wprowadzania w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania w
Internecie;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.1 i pkt. 3
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów na innych polach
eksploatacji, niż wymienione w ust. 1.
3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje w ramach
wynagrodzenia określonego w § 3 umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu
projektu i publikacji, o których mowa w § 1.
4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 uprawnia do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z utworów, w kraju i za
granicą.
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§ 10. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego
wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów
prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej
niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną
w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia
praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów
i dokumentów zgłoszeniowych.
4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz,
przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz
o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora.
6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich
rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo
„100-lecia odzyskania przez Leszno Niepodległości”

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko współautora (-ów):……………………………………………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
.....................................................................................................................................................
Numer telefonu:
.....................................................................................................................................................
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo „100-lecia
odzyskania przez Leszno Niepodległości” i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną
odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że
nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt logo
„100-lecia odzyskania przez Leszno Niepodległości”.
3. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową praw
autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na projekt logo „100-lecia odzyskania przez
Leszno Niepodległości” we wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji.

………............................................................
(data i podpis autora)
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RODO KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych),
zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul.

Kazimierza Karasia 15;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można

kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie
4. Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
Miasto Leszno przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź
podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować
niemożnością realizacji usługi;
6. Miasto Leszno przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy
prawnej przetwarzania.
7. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w
zależności od realizowanych zadań.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej ,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
państwowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
11. Posiada Pani/Pan:
1) Prawo dostępu do danych osobowych;
2) Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
3) Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
4) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
5) Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9,
ust. 2 lit. a RODO.
6) Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
profilowania.
5.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietna 2016r. w sprawie 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 osobowych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, numer
telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej w celu:

CEL PRZETWARZANIA

TAK

NIE

Podpis

W celu przeprowadzenia konkursu na projekt
logo „100-lecia odzyskania przez Leszno
Niepodległości”

Ponadto wyrażam zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych osobowych oraz wizerunku
zgłaszanej pracy.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej
umieszczonej powyżej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował
mnie, że:
- niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej
samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………............................................................
(data i podpis autora)
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