
 

 

KONKURS 
NA LOGO 

      DOTYCZĄCE AKCJI CHARYTATYWNYCH ORGANIZOWANYCH  
PRZEZ FUNDACJĘ DAR SERCA – SKAWINA 

 ORAZ  
PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY „SKAWINA” 

Fundacja Dar Serca – Skawina oraz Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina” ogłaszają konkurs na logo 
dotyczące cyklicznych akcji charytatywnych, które będzie promować ideę wspierania osób potrzebujących 
oraz udzielania bezinteresownej pomocy.  
 
Wymowa logo powinna uwzględniać tematykę pomocy charytatywnej i do niej nawiązywać.  
 
Liczymy, że pomysły uczestników konkursu pozwolą na wyłonienie logo, które zarówno pod względem 
estetycznym jak i symbolicznym będzie odwoływało się do wymienionych wyżej założeń akcji 
charytatywnej. 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie. Warunkiem udziału jest akceptacja poniższego regulaminu. 
 
REGULAMIN 
I 
Organizatorem konkursu są Fundacja Dar Serca – Skawina oraz Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”. 
 
II 
Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo promującego cykliczne akcje charytatywne będące jednym     
z działań inicjowanych przez Fundację Dar Serca – Skawina oraz Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”. 
 
III. 
Wyłonione w konkursie logo zostanie głównym elementem kampanii promocyjnej realizowanych akcji 
charytatywnych na rzecz potrzebujących osób.  
 
IV 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 6 lat, zainteresowanych 
promowaniem bezinteresownej pomocy. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę 
rodziców lub prawnych opiekunów na wzięcie udziału w konkursie.  
W konkursie uwzględnione będą 2 kategorie wiekowe: dzieci i młodzież: 6-18 lat oraz dorośli. 
 
V 
Projekty należy przygotować w rozmiarze A4, rozdzielczość 300 dpi, w kolorach CMYK. Prace można 
również składać w wersji papierowej – jako projekt odręczny. Forma płaska. 
 
VI 
Projekt powinien zawierać symbolikę o pozytywnej wymowie.  
 
VII 
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie jeden projekt. Uczestnik konkursu musi posiadać 
autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do złożonego projektu. Ponadto uczestnik musi 
wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac konkursowych w celach promocyjnych i marketingowych 
w szczególności na publikowanie na stronach internetowych organizatorów zarówno tego konkursu jak 
również organizatorów akcji charytatywnych o których mowa w pkt. II regulaminu. 



 

 

 
VIII 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w siedzibie Fundacji Dar Serca - Skawina – Rynek 12,   
32-050 Skawina (poniedziałek 15.30-17.30, środa 9.00-11.00) lub elektronicznie na adres: 
pbs.skawina@gmail.com, projektu logo w formie wydruku komputerowego, wersji elektronicznej bądź 
wersji papierowej do dnia 4 grudnia 2017 r. 
Projekty należy złożyć z podaniem danych autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres 
e-mail). Do składanego projektu należy dołączyć następujące dokumenty: 
- podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1) 
- pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wzięcie udziału w konkursie(w przypadku osób 
niepełnoletnich - załącznik 2).  
 

IX 
Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania pliku źródłowego z możliwością edycji warstwy graficznej         
i tekstowej oraz przekazania nieodpłatnie praw autorskich do dzieła Fundacji Dar Serca – Skawina oraz 
Prawicowemu Blokowi Samorządowemu „Skawina”. 
 

X 
Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Komisja, w skład której wejdą osoby powołane przez organizatorów. 
 

XI 
Komisja oceni złożone projekty uwzględniając: oryginalność pomysłu, estetykę projektu oraz brak 
negatywnych skojarzeń.  
Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektów zawierających treści sprzeczne z prawem lub 
dobrym obyczajem, niezgodnych z ideą konkursu. Odrzuceniu podlegać będą także projekty złożone bez 
dokumentów wymaganych w pkt. VIII regulaminu. Decyzja Komisji w sprawie wyboru projektu logo jest 
ostateczna i nie podlega odwołaniu. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.  
 

XII 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2017 r.  
 

XIII 
Nagrodą w konkursie będzie rozpowszechnienie informacji o autorze zwycięskiego projektu oraz nagroda 
rzeczowa o wartości nieprzekraczającej kwoty 600 zł.  
 

XIV 
Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych Gminy Skawina, 
Fundacji Dar Serca Skawina oraz funpage’u Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina. 
 

XV 
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  
 

XVI 
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Gminy Skawina, funpage’u Prawicowego 
Bloku Samorządowego Skawina. 
 

XV 
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez 
uczestników konkursu na przetwarzanie przez organizatorów konkursu jego danych osobowych na 
potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2016 r. poz.922).  
Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze 
względu na naruszenie ich praw autorskich.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane 
są przez organizatorów. 


