
 

 

 

Regulamin konkursu na logo 

Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego 
 

 

§ 1. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu na zaprojektowanie logo Bartoszyckiego Tygodnia 

Patriotycznego jest Urząd Miasta Bartoszyce, zwany dalej Organizatorem. 2. Wszelkie 

pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mailowy: 

ksw@bartoszyce.pl  

§ 2. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) obchodów 

Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego, które odbędą się w maju 2017 r.  

§ 3. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako logo 

Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych. 

2. Projekt logo powinien przewidywać możliwość zastosowania na drukach firmowych, 

folderach, plakatach, banerach, reklamach, gadżetach itd. 

3. Projekt logo nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.  

§ 4. Zasady konkursu 

1. Do konkursu może przystąpić młodzież oraz osoby dorosłe, bez względu na wiek.  

2. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do nadesłania dowolnej ilości projektów. 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

§ 5. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Projekt graficzny logo należy przedłożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.  

2. Projekty na logo mogę zostać wykonane w dowolnej technice (szkic, grafika, rysunek)                  

z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.  

3. Wersja papierowa projektu powinna być zaprezentowana na sztywnej planszy w formacie 

nie mniejszym niż A4.  

4. Podczas projektowania logo należy pamiętać o jego praktyczności i możliwości 

wszechstronnego zastosowania.  

5. Wersja elektroniczna projektu powinna być zapisana na płycie CD/DVD w formacie PDF, 

JPG lub PNG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.  

6. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego 

Regulaminu zostaną wykluczeni z konkursu.  

 

 



 

 

§ 6. Nadsyłanie prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie                  

z dopiskiem „Konkurs na logo Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego” na adres:  

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów 

Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce. 

2. Koperta zgłoszeniowa powinna zawierać: - pracę konkursową w wersji tradycyjnej 

(papierowej) - płytę CD/DVD z pracą konkursową w wersji elektronicznej - wypełniony 

formularz zgłoszeniowy 

3. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu. 

4. Prace należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2017 r. (dla prac nadesłanych pocztą liczy się 

data stempla pocztowego).  

§ 7. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace spełniające wszystkie powyższe warunki będą oceniane według następujących 

kryteriów:  

- oryginalność i łatwość zapamiętania,  

- atrakcyjność i walory graficzne,  

- czytelność,  

- funkcjonalność. 

2. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Komisja wraz z Organizatorem zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia                        

lub odwołania konkursu w uzasadnionych sytuacjach.  

 

§ 8. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca kwietnia 2017 r.  

2. Informacja o autorze zwycięskiego projektu zostanie podana na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl  

§ 9. Nagrody 

1. Za najlepszy projekt, wybrany przez Komisję, przyznana zostanie nagroda w postaci 

niespodzianki. 2. Komisja ma prawo przyznać również wyróżnienia.  

§ 10. Prawa autorskie i majątkowe 

1. Z chwilą przyznania nagrody prawa autorskie do projektu logo przechodzą bez 

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji w zwycięskim projekcie                

w celu jego skuteczniejszego wykorzystania. 


