Regulamin konkursu na logo
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej
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§ 1.
Organizator i cel konkursu
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Opinogórze Górnej (ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna).
Celem Konkursu jest stworzenie jednolitego znaku i identyfikacji
graficznej dla nazwy instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna
w Opinogórze Górnej.
Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji
literowej) słów „Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej” lub
„GBP w Opinogórze Górnej”.
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich,
reklamowych, korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany
przy publikacji materiałów informacyjnych a także wszelkich innych
materiałów wydawanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Opinogórze Górnej w formie tradycyjnej i elektronicznej.
§ 2.
Adresaci konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich
zainteresowanych z powiatu ciechanowskiego 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 Konkursu,
- dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których
mowa w niniejszym regulaminie,
- dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej
karty zgłoszeniowej i podpisanej klauzuli informacyjnej, które są

dostępne w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze
Górnej oraz na stronie internetowej: www.gbpopinogora.pl
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu Konkursu.
§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
3.

Konkurs trwa od 23.04.2019 r. do 22.05.2019 r.
Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Biblioteki.
Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
a) składać się z nazwy: Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze
Górnej lub GBP w Opinogórze Górnej,
b) zawierać znak graficzny kojarzący się z książką, biblioteką lub
dowolnej kombinacji powyższych,
c) działać jako symbol,
d) budzić dobre skojarzenia z Biblioteką,
e) być oryginalny,
f) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,
g) być niezależny od środka powielania (uniwersalny) i łatwo
skalowalny.
3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej,
w dowolnym kształcie i kolorystyce, z wykorzystaniem dowolnej
czcionki.
4. Projekt graficzny należy dostarczyć:
a) na arkuszu A3 w formacie wektorowym oraz wydruk papierowy
projektu na A4
lub
b) na arkuszu A3 w formacie jpg Bit Mapa o rozdzielczości 300 dpi
oraz wydruk papierowy na A4
lub
c) na arkuszu A3 w formacie PDF oraz wydruk papierowy na A4.
5. Wydruki komputerowe, w formacie A4, powinny zawierać wersję
kolorystyczną i czarno-białą znaku.
6. Logo na wydruku komputerowym powinno się mieścić w polu
o podstawie 15cm x 15 cm.
7. Każdy projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres:
gbp@opinogoragorna.pl
8. Papierowe wydruki komputerowe na A4 wraz z wypełnioną kartą
zgłoszeniową oraz podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć w
zaklejonej kopercie lub przesłać na adres Organizatora: Gminna

Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06406 Opinogóra Górna z adnotacją na kopercie Konkurs na logo
Biblioteki.
9. Termin składania prac konkursowych upływa 22.05.2019 r. (decyduje
data wpływu projektu do Organizatora).
10. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez
uczestników, nie mogą naruszać praw autorskich i osobistych osób
trzecich.
11. Nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych.
12. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dwa projekty logo.
13.Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych
określonych w regulaminie Konkursu może spowodować odrzucenie
pracy konkursowej przez Organizatora.
§ 4.
Zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez
Organizatora.
2. Jury podejmie decyzję w terminie do 31.05.2019 r.
3. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
4. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 500 zł.
5. Zwycięzca odbierze nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora
w ustalonym wspólnie terminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia
zwycięzcy.
6. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy Organizator zastrzega sobie prawo
do ponownego ogłoszenia Konkursu na logo Gminnej Biblioteki
Publicznej w Opinogórze Górnej.
7. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy organizator zastrzega sobie prawo
do połączenia dwóch projektów oraz ich modyfikacji w celu utworzenia
logo GBP w Opinogórze Górnej. W takim wypadku jury dokona podziału
nagrody pomiędzy autorów wyróżnionych projektów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
zwycięskiego projektu logo (w celu jego skutecznego wykorzystania) –
z poszanowaniem jednak oryginalnej formy.
§ 5.
Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.05.2019 r.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie
internetowej i portalu społecznościowym Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opinogórze Górnej oraz w lokalnych mediach.
3. Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 6.
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość
autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony
powyżej – 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,
oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego.
2. Przekazane na Konkurs projekty nie podlegają zwróceniu i pozostają
w siedzibie Organizatora.
3. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Gminna
Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406
Opinogóra Górna.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może
skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
–
iod.opinogora@rodowsamorzadach.pl.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu
(wizerunek, imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail).
Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników są:
- zgoda wyrażona przez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
- realizacja zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na logo
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej.

Dane osobowe uczestnika Konkursu w formie zapisu fotograficznego,
mogą być przetwarzane również w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych,
promocyjnych
i
informacyjnych
Organizatora,
w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie –
na stronie internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym
Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach
promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji
materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na
portalu społecznościowym.
6. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy
niż jest to niezbędne do wypełnienia celów, dla których są przetwarzane,
a po jego zrealizowaniu przez czas określonych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
7. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa: dostępu do danych oraz
możliwość ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia zgody na
przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
regulaminu Konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz
przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
3. Z chwilą przyznania nagrody prawa autorskie do projektu logo przechodzą
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora.
5. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
6. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel. 23 671 73 51.

