
 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

NA NAJLEPSZY ZNAK IDENTYFIKACJI GRAFICZNEJ (LOGO) 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej LGD Nadarzyn-Raszyn-                             

Michałowice. 

2. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych 

itp. znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach 

wydawanych przez  Stowarzyszenie. 

3. Znak, który stanie się wizytówką LGD powinien charakteryzować wspólny obszar działania (gminy 

Nadarzyn, Raszyn, Michałowice) być zrozumiały i czytelny. 

4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice.     

Konkurs trwa od 22.07.2016 r. do 02.09.2016 r. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zameldowanych na obszarze Gmin Nadarzyn, Raszyn, 

Michałowice za wyjątkiem pracowników Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i 

członków Jury, oraz ich najbliższych rodzin.  

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz „Oświadczenia”. 

Formularz „Karty zgłoszenia” oraz „Oświadczenie” są dostępne na stronie internetowej LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl. „Karta zgłoszenia” oraz „Oświadczenie” 

powinny być w jednej kopercie z nadesłanym logo. Prace dostarczone bez „Karty zgłoszenia” i/lub 

„Oświadczenia” nie będą oceniane. 

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie, które zawiera zgodę na podanie danych osobowych 

i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu (osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie). 

5. Projekty logo mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma wymagań co do kształtu, kolorów 

i rodzaju czcionki użytych w logo.  

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ 

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 



6. Logo powinno zawierać nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  

oraz oddawać charakter instytucji. 

7. Prace muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej nie nagradzanymi w 

innych konkursach. 

8. Każdy uczestnik może przesłać/dostarczyć osobiście jedną propozycję Loga. 

 

 

III. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych: 

A. Wartości projektowe: oddanie charakteru instytucji, jaką jest Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice, oryginalność. 

B. Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania. 

C. Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i 

czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej (w tym jako grafika 

komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej. 

D. Logo w wersji PDF. 

 

IV. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powołuje Jury. Jury będzie stanowić Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ramach głosowania 

jawnego, zwykłą większością głosów. 

2. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i 

Internecie. 

5. Jury oceni złożone prace, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice oraz na stronach gmin członkowskich. Jednocześnie zwycięzca konkursu zostanie 

poinformowany o wyborze jego pracy. 

 

V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace prosimy przesłać pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830                               

Nadarzyn lub dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres z dopiskiem: „Konkurs na logo”. Każda 

praca oraz wymagane dokumenty składane na konkurs muszą znajdować się w dużej, zamkniętej, kopercie,      

zaadresowanej na adres Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.                              

2. Uczestnicy dostarczają logo w formie kolorowego i czarno-białego wydruku w formacie A4 oraz w wersji  

elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD w formacie PDF. Musi istnieć możliwość skalowania logo, 

bez utraty ostrości.  

3. Na odwrocie pracy prosimy o umieszczenie danych wykonawcy logo: imię, nazwisko, adres, telefon, adres 

mail – dotyczy pracy drukowanej i opisu na płycie. 



4. Termin nadsyłania prac na adres LGD upływa dnia 02.09.2016 r. Liczy się data wpływu na adres 

Stowarzyszenia. 

5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

6. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice nie zwraca nadesłanych prac. 

7. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, lub zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania nie będą brały udziału w konkursie. 

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

9. Zgłaszane przez Uczestników prace nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób i instytucji trzecich 

oraz Organizatorów a także nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać 

treści niezgodnych z prawem, a w szczególności rasistowskich, faszystowskich, komunistycznych, 

obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby zgłaszane 

prace obrażały uczucia innych osób. 

10. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w 

tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw 

nabytych na inne osoby) związane z przedłożoną pracą konkursową na wszelkich znanych w dniu przekazania 

pracy konkursowej polach eksploatacji, w szczególności 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, jak 

również upoważnia organizatora do posługiwania się pracą konkursową we wskazanym powyżej zakresie oraz 

do posługiwaniem się zwycięską pracą konkursową w charakterze logo organizatora we wszystkich jego 

materiałach.  

 

VI. NAGRODY 

 

1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę w postaci LAPTOPA  (równowartość 2.000 zł.). 

2. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku 

podatkowego organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego 

podatku dochodowego od tej Nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz 

odprowadzona przez organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa 

w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 

r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na organizatorze. Za pobranie 

i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie organizator.  

3. W przypadku opisanym w pkt. 2 powyżej, zwycięzca zobowiązany jest wypełnić protokół odbioru nagrody 

zawierający wszelkie dane zwycięzcy umożliwiające odprowadzenie należnego podatku przez organizatora. 

Wypełnienie protokołu odbioru oraz dostarczenie go organizatorowi przez zwycięzcę stanowi warunek 

otrzymania nagrody. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, 

nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych 



organizatora i w publikacjach wydawniczych organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na 

potrzeby związane z podaniem wyników konkursu oraz promocją. 

2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo 

wglądu do nich i do ich poprawiania. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną. 

4. Regulamin niniejszego konkursu zostanie opublikowany w  na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna 

grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl. 

5. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa 

w konkursie i utratę prawa do nagrody. 

 

 


