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ZARZĄDZENIE  NR  450/18 

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk 

oraz powołania Komisji Konkursowej 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.)   zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk - zgodnie z 

ogłoszeniem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Powołuje się komisje konkursową w składzie:  

1) Sylwia Kosińska-Beda – Przewodnicząca Komisji; 

2) Paulina Rzetelska – Zastępca Przewodniczącej Komisji; 

3) Robert Naglik – członek. 

§ 3. Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu 

graficznego logo Gminy Lutomiersk” - stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk 

oraz na stronie internetowej Gminy Lutomiersk (www.lutomiersk.pl). 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego- 

Samorządowego. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia 

Nr 450/18 Wójta Gminy 

Lutomiersk 

z dnia 19 kwietnia 2018 r.  

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO GMINY 

LUTOMIERSK 

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego 

logo Gminy Lutomiersk. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo - znaku identyfikacji wizualnej, 

który będzie mógł być wykorzystywany we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych                  

i korespondencyjnych gminy. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy 

Lutomiersk. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym 

regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora lub dostarczenie jej osobiście do Urzędu Gminy 

Lutomiersk - w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14:30. 

Propozycja logo gminy powinna podkreślać charakter i specyfikę Gminy Lutomiersk. Każdy 

uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej gminy (www.lutomiersk.pl), tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w pokoju numer 10 w Urzędzie Gminy Lutomiersk. 

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości (1000-1200,- zł). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. na stronie internetowej 

Gminy Lutomiersk (www.lutomiersk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk. 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Paulina Rzetelska - tel. 43 6775-011 wew.158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lutomiersk.pl/
http://www.lutomiersk.pl/
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 450/18 

Wójta Gminy Lutomiersk 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO 

LOGO GMINY LUTOMIERSK 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lutomiersk. 

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk - znaku identyfikacji 

wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych       

i korespondencyjnych gminy. 

Propozycja logo gminy powinna podkreślać charakter, specyfikę, położenie, walory turystyczne, przyrodnicze 

Gminy Lutomiersk. 

III. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego - logo promującego Gminę Lutomiersk. 

Uzyskanie oryginalnego projektu logo ma przyczynić się do promocji gminy i zwiększenia identyfikacji gminy 

wśród mieszkańców i turystów. Logo Gminy Lutomiersk będzie funkcjonować zamiast herbu Gminy                    

w sytuacjach, gdy użycie herbu jest niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logotypem 

promocyjnym, stąd logo nie może zawierać obecnie obowiązującej wersji herbu.     

IV. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Lutomiersk .  

2. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia i pozostałych 

oświadczeniach (Załącznik Nr 1 i 3 do Regulaminu).    

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe. 

4. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą 

powstać z związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw do zgłoszonych prac.     

5. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz jej publikacje w materiałach 

promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m.in.        

w materiałach drukowanych, internecie, broszurach itp. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje, pod warunkiem oznaczenia każdej 

złożonej pracy odrębnym opisem. 
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VI.      Prace konkursowe 

1. Projekt logo promocyjnego Gminy Lutomiersk powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do 

właściwego wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych    

i reklamowych oraz na nośnikach użytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na nośnikach 

elektronicznych i w przede wszystkim w grafice komputerowej. 

2. Projekty logo mogą być wykonane w dowolnej technice (rysunek, grafika itp.) z użyciem dowolnej ilości 

kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego projektu graficznego. 

3. Projekt powinien zawierać napis: GMINA LUTOMIERSK. 

Prace konkursowe należy składać w następujących formatach: 

 a) rysunek kolorowy w rozmiarach minimum 15x15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3, lub 

 b) rysunek graficzny zapisany w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD lub DVD w 

jednym z formatów graficznych: JPG, PNG, CorelDraw, Photoshop, w rozdzielczości minimum 300dpi przy 

rozmiarach 15 cm x15 cm. Zalecane aby pliki dopuszczały możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji 

obrazu. 

4. Do projektów należy dołączyć opis ( w Załączniku do Nr 2 do Regulaminu) – w jaki sposób przedstawiony 

projekt nawiązuje do Gminy Lutomiersk, uzasadnienie doboru kolorów, nazwy itp.      

   

VII .     Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 1. Prace konkursowe z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Lutomiersk” wraz z oświadczeniem należy 

przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 14:30 na adres: Urząd Gminy 

Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (decyduje data wpływu). 

 2. Dostarczenie prac konkursowych wraz z oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z przyczyn od niego 

niezależnych. 

 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.     

 

VIII.     Kryteria oceny prac konkursowych 

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny: 

1) wartości projektowe: oddanie charakteru Gminy Lutomiersk; 

2) wartości marketingowe: łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, oryginalność pomysłu itp.; 

3) wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa czytelność             

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

komputerowa). 

IX.       Zasady przyznawania nagród 

1. Komisję Konkursowa skontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz dokona oceny prac konkursowych. 

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa          

w regulaminie konkursu i wskazuje uczestnika konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda. 

3. W trakcie rozstrzygania konkursu, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia uczestnika         

w celu uzupełnienia zgłoszonego projektu w kwestiach budzących wątpliwości. 

4. Komisja konkursowa sporządza protokół posiedzenia komisji zawierający informacje dot. wyłonienia 

zwycięzcy konkursu. 

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu - bez podania przyczyny. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

X.        Nagrody i prawa autorskie 

1. Nagrodą dla wybranego projektu jest nagroda rzeczowa w wysokości (1.000-1.200 zł). 
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2. W razie wystąpienia takiej konieczności, przyznana nagroda zostanie pomniejszona o ciężar o charakterze 

publicznoprawnym - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W ramach przekazanej nagrody laureat konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy autorskich 

praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) bez dodatkowego wynagrodzenia,    

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektu graficznego logo jakimikolwiek środkami                            

i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie projektu graficznego logo do pamięci komputera - przez 

przekopiowanie, jak i zainstalowanie w wersji do użytkowania, wprowadzania do Internetu oraz innych sieci 

komputerowych, 

b) rozpowszechnianie projektu graficznego logo, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach 

komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez 

użytkownika, 

c) korzystanie, publiczne rozpowszechnianie i publikowanie projektu graficznego logo, 

d) utrwalenie, 

e) trwałe zwielokrotnianie każdą znaną techniką i w jakiejkolwiek formie, sporządzanie cyfrowego zapisu 

projektu graficznego logo, 

f) wprowadzanie do obrotu oraz publiczne rozpowszechnianie w tym: użycie, kopiowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, a także do publicznego udostępniania materiałów z użyciem projektu graficznego logo w taki 

sposób, alby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie wybranym w kraju i za granicą, 

g) przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, 

h) wykorzystywanie projektu graficznego logo do celów promocyjnych i reklamy. 

W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu zgodę wyrażają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

4. Prawa autorskie do nagrodzonej pracy przechodzą na własność Gminy Lutomiersk w momencie przekazania 

nagrody. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez 

gminę stworzonego znaku graficznego logo. 

5. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie 

narusza praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. 

6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych powyższych roszczeń względem organizatora 

konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej. 

XI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu - do dnia 30 lipca 2018 r. 

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminy Lutomiersk 

(www.lutomiersk.pl), na Facebooku Gminy Lutomiersk  (https://www.facebook.com/gminalutomiersk2016/) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk. Zastrzega się prawo do publikacji najciekawszych prac. 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony odrębnie. 

XII. Ochrona danych osobowych 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

 

http://www.lutomiersk.pl/
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu  

na Opracowanie Projektu Graficznego 

Logo Gminy Lutomiersk 

 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej na „Konkurs na opracowanie projektu 

graficznego  logo Gminy Lutomiersk”, organizowanego przez Wójta Gminy Lutomiersk oraz, że praca nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuje postanowienia „Regulaminu konkursu na opracowanie projektu 

graficznego logo Gminy Lutomiersk”. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ) przez Organizatora konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z „Regulaminem konkursu na 

opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk”, w tym na ich opublikowanie m.in. w środkach 

masowego przekazu oraz na stronie internetowej Gminy Lutomiersk. 

4. Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej w materiałach dotyczących konkursu 

(m.in. wystawa pokonkursowa, strony internetowe, prasa, dokumentacja konkursowa). 

5. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich na Gminę Lutomiersk w przypadku, gdy praca otrzyma 

nagrodę. 

6.   Gmina Lutomiersk jest uprawniona do udzielenia licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do dzieła 

oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszego oświadczenia.  

7. Gmina Lutomiersk może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek dzieła nabytego 

na mocy niniejszego oświadczenia.  

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)     (czytelny podpis autora projektu)* 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni      
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        Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

na Opracowanie Projektu Graficznego 

Logo Gminy Lutomiersk 

 

 

OPIS PROJEKTU 

1. Charakterystyka projektu: w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do Gminy Lutomiersk? 

(dziedzictwo naturalne, historyczne, kultura itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…… 

2. Jaka jest rola użytych w projekcie kolorów? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3. W projekcie wykorzystano kolory: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

4. W projekcie wykorzystano czcionki (nazwa i wielkość): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

      (czytelny podpis autora)*  

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni      
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu Konkursu  

na Opracowanie Projektu 

Graficznego 

Logo Gminy Lutomiersk 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania: 
ul………………………………………………………………………………………………
…………. 
kod……..-………miejscowość 
………………………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………………………………………………
………… 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że zgłoszona/e przeze mnie do konkursu prace/projekty LOGO 
GMINY LUTOMIERSK  jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich praw autorskich. 
Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu, w szczególności       
z jego częścią dotycząca przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuje bez 
zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a. 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis zgłaszającego prace/projekt* 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni      

 


