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ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 
Starosty Łańcuckiego 
z dnia 14 maja 2018 r. 

w sprawie  
REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT LOGO  

POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 

 

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Organizator i przedmiot konkursu 

 

1. Starostwo Powiatowe w Łańcucie, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs 

na projekt logo Powiatu Łańcuckiego.  

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie logo Powiatu Łańcuckiego, który 

stanie się oficjalnym symbolem identyfikującym Powiat Łańcucki, 

wykorzystywany będzie m.in. do celów promocyjnych, reklamowych i 

informacyjnych.  

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo.  

4. Projekt logo powinien w syntetyczny sposób  nawiązywać do: 

1.) lokalnych tradycji ( np. Szlak Garncarski, kuchnia i produkty regionalne),  

             natury i krajobrazów,   

2.) architektury i kultury (np. Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów, Muzeum Wsi Markowa, Ośrodek Garncarski w Medyni 

Głogowskiej, Synagoga),  

3.) gospodarki i innowacyjności,  

4.) wizerunku otwartości na mieszkańców, inwestorów, turystów.  

5. Uczestnicy konkursu mogą również zainspirować się filmem promocyjnym 

Powiatu Łańcuckiego „Tradycja i nowoczesność”, dostępnym pod linkiem: 

              https://www.youtube.com/watch?v=npSKixP9eXQ&feature=youtu.be  

 
 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, o zasięgu Ogólnopolskim.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Skierowany jest w szczególności do: grafików, projektantów, artystów 

plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w 

celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.  

5. Każdy Uczestnik może złożyć jeden projekt konkursowy.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie 

Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 

§ 3. Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłane projekty stanowią 

jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących 

przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz 

nigdzie nie wcześniej nie były publikowane. Uczestnik konkursu ponosi 

odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia 

pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych osób 

trzecich. 

2. Uczestnik konkursu przekazuje Powiatowi Łańcuckiemu prawa autorskie 

majątkowe do zgłoszonej pracy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i 

upoważnia Powiat Łańcucki, w przypadku wygrania konkursu, do wykonywania 

autorskich praw osobistych. 

 

 

§ 4. Kryteria techniczne projektu 

 

1. Projekt musi zostać wykonany w wersji kolorowej oraz czarno-białej, 

zaprezentowany (naklejony) na sztywny podkład w formacie A4. 

2. Praca powinna być przesłana w formatach:  

1.) 15x 15 cm  

2.) 7x7 cm 

3.) 2x2 cm 

4.) najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie. 

3. Ten sam projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej, zapisanej na 

nośniku CD/CD-R, w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG. Nośnik 

należy opisać danymi autora.  

4. Wszystkie pliki muszą być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i 

powinny dopuszczać zmianę skali bez straty jakości i proporcji.  

5. Opis projektu nie powinien być dłuższy niż ok. 10 zdań.  
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§ 5. Kryteria oceny prac 

 

1. Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa wskazana przez 

Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. 

4. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

5. Komisja konkursowa kierować się będzie kryteriami: 

1.) spełnienie wymogów technicznych, ocena formalna, 

2.) spójność projektu ze specyfiką powiatu łańcuckiego 

3.) oryginalność projektu, jego walory estetyczne, 

4.) funkcjonalność, czytelność, symbolika, 

5.) pozytywne i łatwe skojarzenia. 

 

 

§ 6. Miejsce i termin składania wniosków 

 

1. Prace konkursowe należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Logo 

Powiatu Łańcuckiego – Konkurs”, do dnia 28 lipca 2018 r. pod adres: 

Starostwo Powiatowe w Łańcucie  
ul. Mickiewicza 2 
37-100 Łańcut  

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i 

uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.  

4. W przypadku przesłania projektu drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do 

organizatora.  

 

 

§ 7. Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Łańcucie  http://www.powiatlancut.pl  

2. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym 

pismem.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych 

oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora 

oraz w mediach i Internecie. 
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§ 8.  Nagroda 

 

1. Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o przeniesieniu za 

wynagrodzeniem  w wysokości 2000 zł brutto praw autorskich majątkowych 

do zwycięskiego projektu  i upoważnieniu Powiatu Łańcuckiego do 

wykonywanie autorskich praw osobistych. 

 

2. Powiat Łańcucki zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji 

zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego 

skutecznego wykorzystania, na co zwycięzca konkursu wyraża zgodę. 

 

 

§ 9. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 

 

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze 

z autorem nagrodzonego nagrodą projektu Logo odrębną umowę o 

przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do 

opracowanego projektu w szczególności na polach eksploatacji wymienionych 

w art. 50 ustawy  o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w 

szczególności: 

1) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą 

możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu 

magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez 

drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników 

magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 

komputerową lub przy pomocy rzutnika, 

2) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), 

przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej, w tym Internetu, 

3) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na 

ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na 

plakatach, w folderach i ulotkach. 

2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu 

jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.  

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do upoważnienia Organizatora do 

wykonywania praw osobistych w jego imieniu, w szczególności do 

dokonywania zmian zaprojektowanego logo. 
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§ 10. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów 

i dokumentów zgłoszeniowych. 

3. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym 

samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora 

w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody. 

4. 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. 

5. 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. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o 

Konkursie. 

 

 

§ 11. Dodatkowe informacje 

 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można 

uzyskać: 

1.) w biurze promocji powiatu łańcuckiego: 

ul. Mickiewicza 8, 37-100 Łańcut  

piętro I, pok. nr 1.  

tel. 172257024, e-mail: a.swierk@powiatlancut.pl  

2.) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łańcucie 

http://www.powiatlancut.pl 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo Powiatu Łańcuckiego 

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko współautora (-ów):………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji:  

 

..................................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu: 

..................................................................................................................................................... 

 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo Powiatu 

Łańcuckiego 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 

Powiatu Łańcuckiego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych 

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym 

mowa powyżej. 

3. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową praw 

autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na projekt logo Powiatu Łańcuckiego we 

wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji i upoważnia Powiat Łańcucki do 

wykonywania osobistych praw autorskich w moim imieniu.  
 

………............................................................  

(data i podpis autora)  


