
LOGO OSOWA 
 

Regulamin konkursu na logotyp 
gdańskiej dzielnicy Osowa 

 
 
 

§ 1. Cel konkursu 
 

1. Radni Dzielnicy Osowa, zwani dalej Organizatorem, ogłaszają konkurs na logotyp gdańskiej dzielnicy Osowa   
pt. LOGO OSOWA. 

 
2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu Dzielnicy Osowa, które stanie się identyfikacją 

graficzną dzielnicy i będzie wykorzystywany w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, korespondencyjnych    
i popularyzatorskich.  

 
3. Logotyp Dzielnicy Osowa powinien jednoznacznie kojarzyć się z dzielnicą i w syntetyczny sposób wyrażać jej 

charakter. 
 

4. W warstwie informacyjnej logotyp Dzielnicy Osowa zawierać musi nazwę dzielnicy Osowa. 
 
 
 

§ 2. Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do wszystkich: profesjonalistów                   
i amatorów, którzy wykonują projekty graficzne i czerpią radość z pracy twórczej.  

 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 
a) dostarczenie projektu logotypu zgodnego z wymaganiami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu; 
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu 

(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na: www.rada.osowa.com) 
 

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. 
 

4. W konkursie nie mogą brać udziału Radni Dzielnicy Osowa. 
 
 
 

§ 3. Forma projektu 
 

1. Projekt logotypu powinien być wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów)   
i czarno-białej. Projekt powinien być przygotowany w wielkościach: 200 x 200 mm oraz 30 x 30 mm. 

 
2. Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego w formacie 

wektorowym i niezależnie od tego w PNG (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości 
minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji.  

 
3. Mile widziane będą przykładowe wizualizacje z użytkowym zastosowaniem projektowanego logotypu 

(mockup). 
 

4. Projekty konkursowe muszą być dostarczone do Organizatora: 
 

a) w formie elektronicznej na adres mailowy Rady Dzielnicy Osowa: rada.osowa@gmail.com; 
✓ w tytule korespondencji należy wpisać „Konkurs”, 

http://www.rada.osowa.com/
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✓ w treści maila należy wpisać dane autora: imię i nazwisko, nr telefonu i adres mailowy;    
b) w formie wydruku w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem autora do siedziby Organizatora przy ul. 

Balcerskiego 35.   
 

5. Projekty konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom. 
 
 
 

§ 4. Ocena prac konkursowych 
 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 
 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 
 

a) walory artystyczne, oryginalność pomysłu, odzwierciedlenie specyfiki dzielnicy; 
b) spełnienie wymagań technicznych i jakościowych. 

 
3. Oceny projektów konkursowych dokonają Radni Dzielnicy - członkowie Komisji Kultury i Spraw Społecznych 

Rady Dzielnicy Osowa i przedstawią je w formie rekomendacji wszystkim radnym. 
 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na sesji Rady Dzielnicy Osowa do 31 października 2019 roku. 
   

5. Decyzja Radnych Dzielnicy Osowa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów złożenia prac konkursowych i rozstrzygnięcia 
konkursu, a także do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. 

 
 
 

§ 5. Termin i adres wysyłania prac konkursowych 
 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 niniejszego 
Regulaminu do 15 września 2019 r.  

 
2. Prace konkursowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i błędy związane z funkcjonowaniem 

poczty e-mail. 
 

4. Otrzymane prace konkursowe będą publikowane na stornie internetowej: www.rada.osowa.com, na profilu 
facebookowym: www.facebook.com/rada.osowa/ , a także w formie wydruków w siedzibie Rady i w gablotach 
informacyjnych. 

 
 

§ 6. Ogłoszenie wyników 
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali Osowianina Roku 2019. 
 

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.rada.osowa.com, na profilu facebookowym: 
www.facebook.com/rada.osowa/ oraz w gablotach informacyjnych Rady; zostanie także rozesłana do mediów. 

 
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym powiadomieniem drogą 

elektroniczną. 
 

4. Autor zwycięskiej pracy konkursowej otrzyma upominek o wartości 1000 zł.  
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5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata konkursu, a także 
projektów konkursowych oraz zamieszczenia wybranych projektów w materiałach reklamowych Organizatora, 
w mediach i w internecie. 

 
 
 

§ 7. Prawa autorskie 
   

1. Przekazanie projektów do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt    
nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, 
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 
Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

 
2. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu 

projektów bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.  
 

3. Autorzy nadesłanych w konkursie projektów zobowiązują się do nieograniczonego udostępniania swoich prac 
na następujących polach eksploatacji: 

 
a) używanie i wykorzystywanie projektów we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, 

korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora; 
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 
c) rozpowszechnianie projektów poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie         

i reemitowanie; 
d) publiczne udostępnianie projektów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu        

przez siebie wybranym; 
e) wprowadzanie projektów do pamięci komputera i umieszczenie w sieci. 

 
4. Laureat konkursu zobowiązuje się do dalszej współpracy mającej na celu przygotowanie zwycięskiego projektu 

do eksploatacji. 
 

5. Dostarczenie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych 
warunków. 

 
 
 

§ 8. Pozostałe postanowienia 
 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmują Radni Dzielnicy Osowa. 
 

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

a) pod adresem mailowym: rada.osowa@gmail.com ; 
b) na stronie internetowej www.rada.osowa.com 
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Załącznik nr 1 
 
 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 
 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 
 
Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu: ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: 
 
ul. ………………………………………………………………………………………………. 
 
kod…… - ……. miejscowość ……………………………………………………………….. 
 
telefon ……………………………          e-mail ………………………………..…………… 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do konkursu projekt/y z logotypem Dzielnicy Osowa jest/są moim dziełem i 
nie naruszają niczyich osobistych praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.  
Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.  
 

 
 

....................................                                                                                                ………………………….………….................... 
 (miejscowość i data)                                                                  (czytelny podpis) 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator konkursu na logotyp Dzielnicy Osowa. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora – przeprowadzenia konkursu na logotyp Dzielnicy Osowa, publikowania danych 
w gablotach informacyjnych, na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora konkursu, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu na logotyp Dzielnicy Osowa, a po 
jego rozstrzygnięciu przez okres 1 roku, chyba że z aktualnie obowiązujących przepisów będzie wynikało prawo lub 
obowiązek przechowywania przez dłuższy lub krótszy okres; 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na 
logotyp Dzielnicy Osowa; 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
poprzez ich udostępnianie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora - przeprowadzenia konkursu na logotyp Dzielnicy Osowa. 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia w/w zgody. 
 
 
 

....................................                                                                                                          ………………………….………….................... 
      (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis) 

 

 


