
REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT LOGO  
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W WAŁBRZYCHU

 

§ 1. Organizator i przedmiot konkursu 
 
1.   Schronisko  dla  Zwierząt  w  Wałbrzychu  (jednostka  organizacyjna  Gminy  Wałbrzych),
zwane dalej  Organizatorem,  ogłasza  konkurs  na projekt  logo Schroniska  dla  Zwierząt  w
Wałbrzychu.  
2.  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie logo Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu,
które stanie się oficjalnym symbolem identyfikującym Schronisko,  wykorzystywane będzie
m.in. do celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.  
3.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo.  
4.  Projekt logo powinien w syntetyczny sposób  nawiązywać do: 
1)  głównych  celów  statutowych  Schroniska  dla  Zwierząt  w  Wałbrzychu,  tj.  opieki  nad
bezdomnymi psami i kotami,
2) charakterystycznych elementów krajobrazu i infrastruktury Miasta Wałbrzycha.
  
§ 2. Uczestnicy Konkursu

1.   Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  jest  skierowany  do  uczniów  wałbrzyskich  szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów poniżej 16-go
roku życia do udziału w konkursie potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
2.  Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3.   Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  Regulaminu  Konkursu  oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.   przez
Organizatora  w  celach  przeprowadzenia  konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania
nagrody głównej oraz wyróżnień.  
4.  Każdy Uczestnik może złożyć jeden projekt konkursowy. Projekty mogą być składane
wyłącznie indywidualnie. 
5.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury, a
także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 
§ 3. Prawa autorskie 
 
1.   Przystępując  do  konkursu  uczestnik  oświadcza,  że  przesłany  projekt  stanowi  jego
wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa
oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie nie wcześniej nie były
publikowane.  Uczestnik  konkursu ponosi  odpowiedzialność  prawną w razie nieposiadania
uprawnień  do  zgłoszenia  pracy  do  konkursu,  bądź  naruszenia  praw  autorskich  i  dóbr
osobistych osób trzecich. 
2.   Uczestnik   konkursu   przekazuje   Schronisku  dla  Zwierząt  w  Wałbrzychu   prawa
autorskie majątkowe do zgłoszonej  pracy na polach eksploatacji  wymienionych w art.  50
ustawy  z  dnia  4  luty  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  i upoważnia
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, w przypadku wygrania konkursu, do wykonywania
autorskich praw osobistych. 
 
 
§ 4. Kryteria techniczne projektu 
 
1.  Projekt musi zostać wykonany wyłącznie w wersji elektronicznej. Na projekt musi składać
się grafika oraz napis SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W WAŁBRZYCHU.
2.  Projekt powinien być przesłany do Organizatora w formacie pliku JPG.



3.   Zwycięski  projekt  należy  dostarczyć  w  wersji  elektronicznej,  zapisanej  na  nośniku
optycznym (płyta CD lub DVD, w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG i PNG.
4.  Wszystkie pliki muszą być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi.
 
§ 5. Kryteria oceny prac 
 
1.  Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora. 
2.  Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie. 
3.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. 
4.  Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 
5.  Komisja konkursowa kierować się będzie kryteriami: 
1.) spełnienie wymogów technicznych, ocena formalna, 
2.) spójność projektu ze specyfiką pracy Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, 
3.) oryginalność projektu, jego walory estetyczne, 
4.) funkcjonalność, czytelność, symbolika, 
5.) pozytywne i łatwe skojarzenia. 
 
 
§ 6. Miejsce i termin składania wniosków 
 
1.  Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej (plik JPG) na adres e-mail
Organizatora:  biuro@schronisko.walbrzych.pl.  Projekty  należy  przesyłać  w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 r.  
2.   Prace  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane  przez  Komisję
Konkursową.
3. Przesyłany plik JPG powinien mieć nazwę „imię i nazwisko autora”, rozmiar pliku może
wynosić maksymalnie 400 KB.
4.  Wraz  z  projektem  loga  należy  przesłać  wypełnioną,  podpisaną  i  zeskanowaną  Kartę
Zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skan powinien być
przesłany w formacie PDF.
 
§ 7. Ogłoszenie wyników 
 
1.  Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 8 marca 2019 r.
2.   Zwycięzca  konkursu  zostanie  poinformowany  o  jego  rozstrzygnięciu  odrębną
korespondencją.  
3.   Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i
informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych
informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 
 
§ 8.  Nagroda 
 
1.  Organizator  przewiduje  przyznanie  jednej  nagrody  głównej  w  konkursie  oraz  dwóch
wyróżnień.
2. Nagrodą główną w konkursie będzie tablet Huawei MediaPad T3 16GB.
3. Nagrodą za wyróżniony projekt będzie powerbank Huawei Ap008Q 10000 mAh.
4.  Ze  zwycięzcą  konkursu  zostanie  zawarta  umowa  o  przeniesieniu  praw  autorskich
majątkowych  do  zwycięskiego   projektu     i   upoważnieniu  Schroniska  dla  Zwierząt  w
Wałbrzychu do wykonywanie autorskich praw osobistych. 
5.  Schronisko  dla  Zwierząt  w Wałbrzychu  zastrzega  sobie   prawo  do   ewentualnych
modyfikacji zwycięskiego  projektu  z  poszanowaniem  oryginalnej  formy,  w  celu  jego
skutecznego wykorzystania, na co zwycięzca konkursu wyraża zgodę.
6.  Fundatorem  nagród  w  konkursie  jest  Fundacja  Edukacji  Europejskiej,  z  siedzibą  w
Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 2/4. 

mailto:biuro@schronisko.walbrzych.pl


§ 9. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 
 
1.   W  ciągu  10  dni  roboczych  od  ogłoszenia  wyników  konkursu  Organizator  zawrze  z
autorem  nagrodzonego  nagrodą  główną projektu  Logo  odrębną  umowę  o przeniesieniu
na  Organizatora  wszelkich  majątkowych  praw  autorskich  do opracowanego projektu w
szczególności  na polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.   50   ustawy    o   prawach
autorskich  i  prawach  pokrewnych,  w szczególności: 
1)   utrwalania  i  nieograniczonego  zwielokrotniania  egzemplarzy  utworu  każdą  możliwą
techniką  dostępną  w  dniu  przeniesienia  majątkowych  praw  autorskich  (drukarską,
fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności
poprzez  drukowanie,  skanowanie,  wykonywanie  odbitek,  przy  użyciu  nośników
magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub
przy pomocy rzutnika, 
2)  wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy
pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 
3)   publicznego  udostępniania,  wystawiania,  wyświetlania,  w  szczególności  na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i
ulotkach. 
2.  Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora
z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.  
3.   Zwycięzca   Konkursu   zobowiązuje   się   do   upoważnienia   Organizatora   do
wykonywania  praw  osobistych  w  jego  imieniu,  w  szczególności  do dokonywania zmian
zaprojektowanego logo. 
 
§ 10. Postanowienia końcowe 
 
1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 
2.  Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania projektów. 
3.  Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 6
ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
przez  Organizatora  w  celach  prowadzenia  konkursu,  wyłonienia  laureata  i  przyznania
nagrody. 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania
lub  odwołania  konkursu.  Informacje  o  zmianach  w  regulaminie  oraz  o  odwołaniu  bądź
przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 
5.  Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
6.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie. 
 
§ 11. Dodatkowe informacje 
 
1.  We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
2.  W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 
1.) w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu: 
ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych   
tel. 74/8424223, e-mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
2.) na stronie internetowej Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu
http://www.  schronisko.walbrzych.pl  

http://www.schronisko.walbrzych.pl/
http://www.schronisko.walbrzych.pl/
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Załącznik Nr 1

Karta zgłoszeniowa
Konkurs na logo Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu

Imię i nazwisko autora: ….................................................................................................................…

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………....

Nazwa szkoły autora: …………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:..................................................................................................................................................

Telefon: …............................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................

Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………………………………...………..

Oświadczenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przepro-
wadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

Oświadczam, że jestem autorem projektu nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza on jakichkol-
wiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
na logo Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu.

(1) Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko)………………………………………………………………………… 
w Konkursie.

…………........................................................................
Podpis autora / podpis opiekuna autora poniżej 16 r.ż.

(1) Wypełnia opiekun, w przypadku udziału osoby poniżej 16 r.ż.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informuję,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7,
58-303 Wałbrzych

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@wba.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na logo Schroniska dla Zwierząt w

Wałbrzychu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet -
nia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
lub podmioty będące partnerami Konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu lub do momentu odwołania zgody.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody i prawo do
przenoszenia danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa w Konkursie.


