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Regulamin konkursu na logo Gminy Komprachcice 

I. Ogólne zasady konkursu. 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Komprachcice. 

2. Konkurs obejmuje opracowanie logo Gminy Komprachcice, do wykorzystania m.in. do materiałów 

promocyjnych i informacyjnych.  Projekt logo należy składać  na papierze formatu A4 lub w wersji 

elektronicznej. 

3. Prace nie podlegają zwrotowi.  

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna. 

2. Uczestnik konkursu dostarcza na adres Organizatora tj. Urząd Gminy w Komprachcicach 46-070 

Komprachcice ul. Kolejowa 3 lub elektronicznie na adres leonard.pietruszka@gmail.com następujące 

dokumenty:  

a. formularz zgłoszeniowy – załącznik do niniejszego Regulaminu.  

b. projekt logo.  

3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową. 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda. 

 

1. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszego, zdaniem Komisji konkursowej,  logo Gminy 

Komprachcice.  

2. Jeżeli zostaną zgłoszone identyczne loga, Komisja bierze pod uwagę nazwę, która wcześniej została 

dostarczona Organizatorowi.  

3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji konkursowej.  

4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora – 

www.komprachcice.pl i na profilu społecznościowym.  

5. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadne logo nie 

uzyska większości głosów. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie ponownej edycji konkursu. 

6. Zwycięzca konkursu otrzyma bon upominkowy o wysokości 500,00 zł brutto. 

7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą e-mailową lub telefonicznie w ciągu 

jednego dnia od ogłoszenia wyników.  

8. Terminy konkursowe:  

a. składanie propozycji  logo – do 31 stycznia 2022r. (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje 

data wpływu do Organizatora).  

 

b. ogłoszenie wyników – do 28 lutego 2022r. ogłoszenie wyników.  
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IV. Prawa autorskie. 

 

 1. Laureat konkursu zawiera z Organizatorem umowę o przeniesienie praw do logo (tj. przenosi na 

Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy i logo, w tym autorskie 

prawa majątkowe). 

2. Po podpisaniu umowy uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów 

w stosunku do organizatora, bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do logo. 

 

 V. Postanowienia końcowe. 

 

1. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w tym regulaminie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych odnośnych aktów prawnych.  
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Załącznik do Regulaminu konkursu na logo  

Gminy Komprachcice 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

1. Dane kontaktowe Uczestnika konkursu 

Imię: Nazwisko: 

Miejsce zamieszkania (miejscowość): 

Adres korespondencyjny: 

Telefon: e-mail: 

2. Krótki opis logo szlaku 

Prosimy o krótki opis/ uzasadnienie zaproponowanego logo Gminy Komprachcice 

 

 

 

 

 

Oświadczenia Uczestnika konkursu  

 Oświadczam, że jestem autorem logotypu 

zgłoszonych do konkursu. Moje zgłoszenie nie 

narusza praw osób trzecich. 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych przez Gminę Komprachcice 

(poniżej) 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Gminę Komprachcice wyżej podanych 

danych osobowych do wszystkich celów 

związanych z realizacją Regulaminu konkursu na 

logo Gminy Komprachcice 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Uczestnika konkursu 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:  

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Komprachcice z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. 

Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Komprachcice. 

 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach jest Pani Maria Grot – 

Sekretarz Gminy Komprachcice, adres kontaktowy e-mail: sekretarz@komprachcice.pl.  

 

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku oraz w celach kontrolnych to znaczy w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

 

4.Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach znajduje się w regulaminie – zasady 

przetwarzania danych osobowych – dostępnym na stronie internetowej 

http://bip.komprachcice.pl/3695/2022/zazady-przetwarzania-danych-osobowych.html 
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