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REGULAMIN  

KONKURSU NA LOGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI GMINY WIELGIE 

 

§ 1 

Organizator nazwa 

Konkurs na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, zwany dalej Konkursem organizowany  

jest przez   

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie 

Wielgie ul.  STAROWIEJSKA 81  

87-603 WIELGIE.  

§2 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią 

identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie.  

2. Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów „Ośrodek 

Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie” lub „OKiBGW w Wielgiem”.  

3. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych a 

także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę 

Gminy Wielgie w formie tradycyjnej i elektronicznej.  

4. Informacje o instytucji  są dostępne na stronie: www.okib.pl  

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, spełniających i 

akceptujących warunki niniejszego regulaminu. Szczególnie oczekiwane są prace uzdolnionych 

plastycznie uczniów, artystów plastyków, grafików oraz twórców niezależnych i amatorów.  

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z 

wymogami określonymi w niniejszym regulaminie b) dostarczenie wraz z pracą konkursową 

prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (Konkurs na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy 
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Wielgie), stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu i dostępnego na stronie internetowej 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie: www.okib.pl  

4. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.  

§ 4 

Konkurs 

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Ośrodka Kultury i Biblioteki 

Gminy Wielgie. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki: a) działać jako symbol, b) budzić 

dobre skojarzenia z Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Gminy Wielgie c) być oryginalny, d) być łatwy 

do rozpoznawania i zapamiętywania, e) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.  

2. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, zarówno tradycyjnej(papierowej) jak 

i elektronicznej. Projekt powinien zawierać wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą. 

Prace ręczne oraz wydruki komputerowe należy dostarczyć w formacie A4. 

3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników nie naruszając przy tym 

praw autorskich i osobistych osób trzecich. Nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych. Każdy z 

uczestników może zgłosić maks. dwa projekty logo.  

4. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub przesłać na 

adres Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie , ul. Starowiejska 81, 87-603 Wielgie, z adnotacją 

na kopercie „Konkurs na logo Biblioteki”. Termin składania prac konkursowych upływa 

dn.26.04.2019 r.  

5. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym 

paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.  

§5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.  

2. Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości do 1000 PLN.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2019r. na jubileuszowym spotkaniu z okazji 70-lecia istnienia 

biblioteki w Wielgiem. O dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie.  

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

laureatach Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej OKiBGW oraz w 

lokalnych mediach.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy. 
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6. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy organizator zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub 

więcej projektów, oraz ich modyfikacji w celu utworzenia logo OKiBGW w Wielgiem. W takim 

wypadku jury dokona podziału nagrody pomiędzy autorów wyróżnionych projektów.  

§6 

Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do 

zgłoszonych prac konkursowych, i w przypadku pracy wykonanej komputerowo zobowiązuje się 

dostarczyć plik źródłowy projektu. Praca ręcznie wykonana zostanie przetworzona na wersję 

wektorową umożliwiającą jej późniejsze wykorzystywanie przez OKiBGW.  

2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne na 

których utrwalono projekty przechodzą na własność OKiBGW.  

3. Uczestnicy Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Konkurs na logo Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie”.  zgodnie z   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – RODO. 

4. Uczestnik konkursu akceptując regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Klauzulą informacyjna 

Administratora danych osobowych tj.  Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie z siedziba w 

Wielgiem,  ul.  STAROWIEJSKA 81, 87-603 WIELGIE.  Stanowiącym  Załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

§7 

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. 54 289 74 70 
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Załącznik do regulaminu   

„Konkursu na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie” 

Klauzula informacyjna  Administratora danych  osobowych 

uczestnika konkursu, rodzica lub opiekuna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA 

GMINY WIELGIE,  ul.  STAROWIEJSKA 81, 87-603 WIELGIE 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@okib.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z realizacją  Konkursu na logo 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

5.   dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu konkursu na logo 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami 

prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w  art. 18 RODO  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ; 

 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych  na 

podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się 

w sposób zautomatyzowany; 

mailto:iod@okib.pl
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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 

 obowiązkowym,  w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 

lub zawarta między stronami umowa. 

 dobrowolnym, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody .  

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak 

możliwości podpisania umowy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i 

obowiązujących konwencji. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie 

Ja, niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………………  

Zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………

…………………………. (dokładny adres)  

Wiek uczestnika konkursu 

………………………………………. 

Adres do korespondencji  

…………………………………………………………………………………………………………  

Numer telefonu ………………………………………………………………………………….  

e-mail ………………………………………………………………………………………………..  

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym 

autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących 

przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Administratora stanowiącą załącznik 

do Regulaminu Konkursu.  

4. Oświadczam, iż przenoszę na Organizatora konkursu – bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób 

nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu  (do zgłoszonej pracy 

konkursowej w Konkursie na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie)  na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880, z póź. zm.).   

 

     …………….………………………………………………. 

     Data i czytelny podpis autora pracy (jeżeli autor jest 

     niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 



7 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

       ❑ Wyrażam zgodę                            ❑ Nie wyrażam zgody   

na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) 

w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, miejscowości 

zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy 

Wielgie, w prasie, w mediach społecznościowych. 

przez Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie z siedziba w Wielgiem,  ul.  STAROWIEJSKA 

81, 87-603 WIELGIE.        

dla celów związanych z realizacją  Konkursu na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, 

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do 

wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną 

zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.            

         …..…………………………….. 

Podpis wyrażającego zgodę  
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*  

dziecka biorącego udział w Konkursie „Konkurs na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie”   

Ja niżej podpisany/na ………..…………..…….. będący rodzicem/opiekunem* 

…………………….…………….. (imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w Konkursie „Konkurs 

na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych osobowych ……………………………..………………..(imię i nazwisko 

dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Konkurs na logo Ośrodka Kultury i 

Biblioteki Gminy Wielgie” zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej 

do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Konkurs na logo Ośrodka Kultury i Biblioteki 

Gminy Wielgie”, w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i 

nazwisko, miejscowości  zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, w prasie, w mediach społecznościowych.  

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu Konkursu „Konkurs na logo 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,” dla i wyrażam zgodę na jego stosowanie w ramach 

stosunku prawnego łączącego moje/mojego* dziecko/podopiecznego* z Organizatorem. 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna*                                                                  

*  właściwe podkreślić  


