
                      REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

         NA LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie 

 
I. Organizator: 
Organizatorem Konkursu na LOGO Biblioteki w Strykowie jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie 

II. Cele konkursu: 
 - stworzenie znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Biblioteki, - 

rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych, 

- wzmacnianie więzi z biblioteką. 

III. Przedmiot konkursu: 
1. Projekt z przeznaczeniem logo do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych. 

2. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich 

innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i 

elektronicznej. 

IV. Adresaci Konkursu: 
Konkurs ma charakter gminny i adresowany jest do wszystkich czytelników Biblioteki (byłych, aktualnych 

i potencjalnych) 

V. Forma prezentacji konkursowej: 
1.Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Biblioteki. 

Każda osoba składa 1 projekt. 

2. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki: 

• Logo musi zawierać nazwę instytucji Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie 

• Powinny się w nim znaleźć również elementy graficzne kojarzone z biblioteką 

            (rysunek, znak graficzny). 

• projekt logo powinien być oryginalną i samodzielną pracą, 

• kojarzyć się z biblioteką 

• działać jako symbol, 

• budzić dobre skojarzenia z Biblioteką, 

• być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania 

 3.  Projekt powinien być stworzony za pomocą programów komputerowych lub ręcznie 

            w wersji  papierowej. 

Pracę należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła (dotyczy dzieci), zaznaczyć 

osoba dorosła, nr tel., e-mail, miejscowość 

   4. Projekt komputerowy powinien mieć formę pliku do odczytu i umożliwiającego modyfikację 

(np. psd, cdr, pdf w wersji wektorowej), powinien być łatwy do powielania i skalowania (powiększania 

obrazu bez utraty zawartości wizualnej), rozdzielczość 300 dpi, minimalne wymiary 30cmx30cm, 

czcionki zamienione na krzywe, rysunek wektorowy lub w bitmapie. 

Projekt w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biblioteka_strykow@o2.pl,  w tytule 

maila: Konkurs LOGO. 

Praca konkursowa w wersji papierowej powinna być wykonana w płaskiej technice plastycznej 

(rysunek, ilustracja, kolaż) łatwej do skanowania, na formacie 30 cmx30 cm. Projekt opisany wg wzoru 

wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać na 

adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie 

Ul. Plac Łukasińskiego 4; 95-010 Stryków 

Dopisek Konkurs LOGO 
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VI. Termin realizacji 

20.05. 2021r. - 25.06.2021r. 

Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 25.06.2021 roku (w przypadku poczty tradycyjnej 

liczy się data stempla pocztowego, w przypadku maila do godz. 24.00) 

VII.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

•  Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie. 

•  Dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiące 

załącznik do regulaminu Konkursu i dostępnej na stronie internetowej Biblioteki: biblioteka.strykow.pl 

•  Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu. 

•  Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 

tylko jeden projekt logo. 

• Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że 

projekt logo jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

• Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób 

trzecich kierowanych wobec organizatora Konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących 

zgłoszonego pomysłu. 

• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z 

poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania. 

• Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora całość praw autorskich. 

• Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. 

 Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

 

VIII. Zasady przyznawania nagród 
1. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

Zdecyduje o tym komisja Konkursowa ustalona przez organizatora w terminie do 31 lipca. 

2. O terminie wręczenia nagrody i uroczystego podsumowania Konkursu uczestnik zostanie 

powiadomiony mailowo lub telefonicznie. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników: 4 września 2021 r. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie 

Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki, na jej profilu w portalu 

społecznościowym Facebook oraz w lokalnych mediach. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy. 

 

 Dodatkowe  informacje można uzyskać: 

biblioteka_strykow@o2.pl lub telefonicznie  42 719 80 94 
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                                             Formularz zgłoszeniowy 

                                             na  konkurs plastyczny 

„LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie” 
 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:……………………………………………………… 

Klasa  …………………………………... 

Szkoła…………………………………... 

Adres zamieszkania: ul. ……………………………………kod…… - ……. 

Miejscowość ……………………………………………………………….. 

Telefon …………………… 

e-mail ……………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem/-ką zgłoszonego do konkursu projektu  pt. „Logo GBP w Strykowie” 

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                      (Data i i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  w/w danych osobowych w celu uczestnictwa  w gminnym  konkursie , 

organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ; numer telefonu  

42 719-80-94 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu     

 

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

Data i podpis osoby zgłaszającej projekt                    (Data i i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Strykowie 

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46 WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Informujemy , iż : 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, 

Plac Łukasińskiego 4 ; 95-010 Stryków 

2. Dane osobowe uczestnika  konkursu  będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie  

plastycznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 

3. Dane osobowe laureata konkursu  w postaci imienia i nazwiska będą udostępnione  przez 

Administratora. 

4. Uczestnik  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 

5. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował niemożliwością udziału w konkursie. 

                                

                                                 ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ 


