Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Ścinawie ogłasza konkurs
na projekt graficzny logo biblioteki
Regulamin:
I. ORGANIZATOR
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie
II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie z klas VII Szkoły Podstawowej i klas I-II Gimnazjum
III.CELE KONKURSU
- Stworzenie projektu graficznego logo ścinawskiej biblioteki;
- Zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej;
IV.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
- dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w
niniejszym regulaminie,
- dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 regulaminu Konkursu i dostępnego na
stronie internetowej www.mgbpscinawa.naszabiblioteka.com w zakładce
biblioteki,
- konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich
zainteresowanych, spełniających i akceptujących warunki niniejszego
regulaminu.
Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest akceptacją regulaminu
Konkursu.
V. KONKURS
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo na potrzeby
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie. Każdy projekt musi spełniać
następujące warunki :
a) mieć charakter symbolu

b) budzić dobre skojarzenie z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w
Ścinawie
c) być oryginalny
d) być łatwy do rozpoznania i zapamiętania,
e) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny
2. Projekty powinny być wykonane:
a) maksymalnie w 3 kolorach
b)najprostszą techniką ( kredki , ołówek , flamaster)
c) z ograniczoną ilością szczegółów (projekt będzie przerobiony na wersję
elektroniczną i zostanie wykorzystany na stronie głównej biblioteki).
3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników .
Nie dopuszcza się do konkursu prac zbiorowych . Każdy z uczestników może
zgłosić maks. jeden projekt logo.
4. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową wraz ze zgodą
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, w zaklejonej kopercie należy
złożyć osobiście lub przesłać na adres :
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 1
59-330 Ścinawa
z adnotacją na kopercie ,,Konkurs na logo Biblioteki”

Termin składania prac konkursowych upływa
11 grudnia 2017 r.
5. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych
określonych w tym paragrafie będzie powodować odrzucenie pracy
konkursowej przez Organizatora.
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez
Organizatora, w terminie do dnia 15.12.2017 r. Decyzje jury są ostateczne.
W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca oraz
przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
2. Zwycięzca i osoby wyróżnione otrzymają wyjątkowe nagrody.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie
www.mgbpscinawa.naszabiblioteka.com w zakładce Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej
wiadomości informacji o laureacie Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia
zwycięzcy.
VII. PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw
majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz
nośniki materialne na których utrwalono projekty przechodzą na
własność Biblioteki.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z pózn.zm.)
dla potrzeb Konkursu.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych
danych osobowych oraz do ich poprawiania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania
prac konkursowych.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz
przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
4. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel. 76/7442746.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko/nazwa uczestnika konkursu:
……………………………………………….
Adres zamieszkania:
ul. ……………………………………………………..
kod……- …...............miejscowość ……………………………………………
telefon…………………… e-mail ………………………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem/-ką zgłoszonego do konkursu projektu
na „Logo M-GBP w Ścinawie” oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu,
w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego
postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów postępowania
konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
….…………...…………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej projekt

