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REGULAMIN KONKURSU NA GRAFICZNE LOGO GMINNEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE 

I. Organizator i przedmiot konkursu. 

 

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie zwany 

dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt logo Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie. 

2. Celem Konkursu jest zaprojektowanie logo Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, które musi spełniać n/w warunki: 

a) Nie może zawierać elementów obraźliwych; 

b) Musi być przedstawione w wersji kolorowej; 

c) Musi być czytelne i łatwe do zapamiętania; 

d) Musi być wykonane estetycznie; 

e) Musi być łatwo identyfikowane z pomocą społeczną; 

f) Musi składać się z logotypu (GOPS CHOCZEWO) i elementu 

graficznego będącego symbolem GOPS; 

g) Logo nie powinno być skomplikowane pod względem 

graficznym i kolorystycznym; 

h) Musi być oryginalne. 

3. Zaprojektowane logo będzie symbolem GOPS w Choczewie   

i wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności 

wykorzystywane będzie na gadżetach reklamowo - promocyjnych, 

papierze firmowym, wydawnictwach, ulotkach, plakatach, nośnikach 

elektronicznych i w grafice internetowej. 

4. Logo będzie stosowane wspólnie z herbem Urzędu Gminy Choczewo 

lub osobno w sytuacjach, gdy użycie herbu jest niewskazane  

i niezbędne jest jego zastąpienie innym znakiem identyfikacyjnym, stąd 

zaprojektowane logo nie może zawierać w sobie oficjalnej wersji herbu 

Urzędu Gminy Choczewo. 

 

II. Uczestnicy konkursu. 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych                     

i  ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Choczewo, 

którzy spełnią wszystkie warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

2. Autor powinien dostarczyć uzasadnienie dla zaprojektowanego logo, 

opisując je w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie dwa projekty. 
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4. Projekty mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo. 

5. Konkurs jest jednoetapowy. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

III. Wymagania projektu. 

 

1. Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (grafika, rysunek, 

szkic) z użyciem dowolnej liczby kolorów i musi zawierać skróconą 

nazwę ośrodka – GOPS CHOCZEWO. 

2. Projekt musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej, 

naklejony na sztywnej planszy w formacie A4, oraz w wersji 

elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD  w jednym z wybranych 

formatów ( PDF, JPG).  

3. Propozycje projektów logo powinny być uzasadnione maksymalnie 

pięcioma zdaniami, należy dołączyć również krótki opis użytej symboliki  

i kolorystyki. 

4. Każdy projekt na odwrotnej stronie zostanie opatrzony czterocyfrowym 

kodem ustalonym przez Organizatora. Należy również dołączyć do 

projektu zaklejoną kopertę,  której nadany zostanie ten sam kod. W 

kopercie muszą być zawarte informacje zawierające: imię, nazwisko, 

adres, dane rodzica lub opiekuna prawnego oraz numer telefonu. 

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych 

wypełnione Oświadczenie (załącznik Nr 1), na którym musi widnieć 

czytelny podpis opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na podanie 

danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody(w przypadku osób niepełnoletnich). Pozostałe 

osoby podpisują oświadczenie własnoręcznie. Poprzez podanie danych 

osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia                  

i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie 

internetowej Organizatora i w innych mediach, gdzie prace będą 

prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe 

będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu. 

6. Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia (załącznik Nr 1)                

nie będą oceniane. 

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych. 

 

1. Prace konkursowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo 

GOPS CHOCZEWO” wraz z wypełnionym drukiem Oświadczenia 

(załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie na adres: ul. Kusocińskiego 

5,  84-210 Choczewo, w godzinach pracy ośrodka. 

2. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015r. o godz. 15.00 

(decyduje data wpływu do GOPS). 
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3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

 

V. Ocena prac. 

 

1. Organizator konkursu powoła minimum 3 osobową Komisję 

Konkursową, która skontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz 

dokona oceny prac konkursowych. 

2. Decyzja Komisji w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna  

 i uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.  

4. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace.  

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia 

konkursu, jeżeli nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub jeśli 

w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią kryteriów 

oceny prac w stopniu pozwalającym ich przyznanie. 

6. Organizator dopuszcza możliwość drobnej modyfikacji loga. 

7. Prace nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celu ich 

dalszej prezentacji np. w formie wystawy. 

8. Organizator przeprowadzi również konkurs dla mieszkańców Gminy 

Choczewo, którzy oddadzą głosy na prace udostępnione na stronie 

GOPS w Choczewie tj. www.gopschoczewo.pl. 

9. Spośród nadesłanych prac 20 najlepszych, wybranych przez Komisję 

Konkursową, zostanie opublikowanych na stronie internetowej GOPS 

Choczewo (www.gopschoczewo.pl).  

10. Z głosujących internautów w drodze losowej wyłoniony zostanie laureat 

nagrody rzeczowej. 

11. Autor najlepszego loga w opinii internautów, który zbierze największą 

liczbę głosów otrzyma nagrodę rzeczową. 

12. Informacja o warunkach głosowania zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej GOPS w Choczewie w dniu udostępnienia prac. 

 

VI. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody. 

 

1. Planowana data rozstrzygnięcia  konkursu  - 20 maja 2015r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej GOPS w Choczewie oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka. 

3. Wręczenie nagród nastąpi 01.06.2015r. 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie   

o wynikach konkursu.  

5. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym 

wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym             

do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa z dnia 29 

http://www.gopschoczewo/
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sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182 z późn.zm) 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach konkursu, a także projektów oraz 

umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych GOPS 

Choczewo oraz mediach i Internecie. 

7. Organizator postanowił przyznać nagrody rzeczowe: 

a) Dla autora najlepszego loga w opinii Komisji Konkursowej                   

- laptop; 

b) Dla autora najlepszego loga w opinii  internautów (które uzyska 

największa ilość głosów) - aparat fotograficzny; 

c) Dla wylosowanego internauty biorącego udział w głosowaniu                

-  tablet. 

 

VII. Prawa autorskie. 

 

1. Przekazanie prac 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.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choczewie, jako wyłącznie 

odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 

przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając GOPS                

od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Zwycięskie projekty stają się własnością Organizatora. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych 

modyfikacji zwycięskich projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy 

w celu jego skutecznego wykorzystania. 

5. Przesłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest 

równoznaczne z akceptacją powyższych warunków (załącznik                    

Nr 1  do niniejszego Regulaminu). 

6. W ramach przekazanej nagrody laureat konkursu wyraża zgodę na 

przeniesienie na rzecz Urzędu Gminy w Choczewie praw majątkowych 

do projektu graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.               

o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez wynagrodzenia                       

na wszystkich polach eksploatacji. 
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VIII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub 

przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego 

niezależnych. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny oraz nie wyłaniania zwycięzców. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, 

zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. Interpretacja zasad 

Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który 

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.  

5. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania  

i wydruku na stronie internetowej GOPS w Choczewie. 

6. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

treści niniejszego Regulaminu. 

7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

8. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu 

można uzyskać pod numerem telefonu ośrodka: (58) 572 39 39. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 

10. Załączniki Nr 1 stanowi integralną część regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie 

Danuta Karmazy 

 

 

 

 

 

 

Choczewo, dnia 10.03.2015 r. 
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 Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu na graficzne  

                                                                                   logo Gminnego Ośrodka  

                                                                                                 Pomocy Społecznej w Choczewie 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 

1. DANE UCZESTNIKA: 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

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

Adres do korespondencji 

ul……………………………………………………………………………………………… 

Kod …………………………………………………………………………..……………….  

Miejscowość ………………………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………. ………………………………………................. 

Klasa, nazwa szkoły………………………………………………………………………… 

Ilość zgłaszanych projektów……………………………………………………………….. 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

 

(w jaki sposób projekt nawiązuje do działalności GOPS w Choczewie, jaka jest rola 

kolorów użytych w projekcie – max. 5 zdań) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(w przypadku więcej niż jednego projektu każdy kolejny należy oznaczyć numerem              

i dołączyć do niego charakterystykę) 

  

 

3. OŚWIADCZENIA: 

 

a) Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie projekt/y do konkursu                  

na logo, GOPS CHOCZEWO jest/są moim dziełem i nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. 

b) Oświadczam również, że zapoznałem/am się z „Regulaminem konkursu                         

na graficzne logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie”,  
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w szczególności z częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich i jego 

postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                         

w Oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą              

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182 z późn.zm) 

 

 

 

 

 

 

 

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

/miejscowość, data/ /czytelny podpis autora1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 


