
REGULAMIN  

Konkursu na logo 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku 

 

§ 1  
Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Insty-
tucja Kultury. 

2. Celem Konkursu jest stworzenie jednolitego znaku identyfikacji graficznej dla 
nazwy instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku 

 

§ 2 
Adresaci konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, spełniających  
i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego  
z rodziców lub opiekunów prawnych.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 akceptacja i przestrzeganie warunków regulaminu, 

 dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa  
w niniejszym regulaminie, 

 dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgło-
szeniowej, która jest dostępna na stronie internetowej 
www.bibliotekaobrzycko.pl 

4. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu 
Konkursu. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs trwa od 21.02.2014 r. do 30.04.2014 r. 
2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Biblioteki. Każdy 

projekt logo musi spełniać następujące warunki: 
 działać jako symbol, 
 składać się z nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku, jej skró-

tu lub znaku graficznego kojarzącego się z książką, biblioteką  
 budzić dobre skojarzenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Obrzycku, 
 być oryginalny 
 być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania 
 być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny. 

3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt 
należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako pliki: JPG 
lub PDF) oraz w postaci wydruków komputerowych. Wydruki muszą być pod-



pisane z tyłu pracy. Wydruki komputerowe, w formacie A4, powinny zawierać 
wersję kolorystyczną i czarno-białą znaku. 

4. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników 
Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe nie mogą 
być pracą zbiorową. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden 
projekt logo. 

5. Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniem  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2)  
w zaklejonej kopercie, należy złożyć lub przesłać na adres 

Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku 
ul. Marcinkowskiego 10 
64-520 Obrzycko 

z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Biblioteki”.  
 

6. Termin składania prac konkursowych upływa 30.04.2014 r. 
7. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych okre-

ślonych w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej 
przez Organizatora. 

§ 4 
Zasady przyznawania nagród  

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizato-
ra. 

2. Jury podejmie decyzję w terminie do 07.05.2014 r. 
3. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. 
4. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 200 PLN. 

§ 5 
Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 09.05..2014 r. o godz. 17.00.  
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie interne-

towej MBP Obrzycko www.bibliotekaobrzycko.pl 
3. Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.  

§ 6 
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw mająt-
kowych do zgłoszonych prac konkursowych. 

2. Przekazane na Konkurs projekty nie podlegają zwróceniu i pozostają w sie-
dzibie Organizatora. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb 
Konkursu.  

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych 
osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania projektu w dowolnym 
czasie, z zastrzeżeniem poinformowania o tym fakcie uczestnika konkursu 
oraz wypłacenia mu ekwiwalentu nagrody głównej.   



 

§ 7 
Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu 
Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych, z wyłącze-
niem zmiany zasad przyznawania nagród przewidzianych w § 4 regulaminu 
Konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.  

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem 
projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


