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Regulamin konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) 

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kraśnika im. Tęczyńskich 

 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) 

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kraśnika im. Tęczyńskich, zwanego dalej Konkursem jest 

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kraśnika im. Tęczyńskich, określane dalej jako Organizator. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

3. Projekt logo-znaku graficznego naleŜy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną w formie 

załącznika do listu elektronicznego na adres mailowy: teczynscy@gmail.com w formacie 

pliku graficznego JPG. 

4. W treści maila/listu elektronicznego naleŜy podać: imię i nazwisko autora, telefon 

kontaktowy, adres e-mail, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane do Organizatora do dnia 

30.04.2011 r., (decyduje data wpływu) na adres poczty elektronicznej organizatora: 

teczynscy@gmail.com. W temacie maila/listu elektronicznego prosimy wpisać: „Konkurs na 

logo Towarzystwa”. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w 

niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym wyŜej mowa, nie będą 

podlegały ocenie. 

6. Laureat zostanie powiadomiony o werdykcie jury drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Wybrany projekt zostanie nagrodzony. 

8. Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja naleŜy do jury konkursu. śadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

10. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich 

majątkowych praw autorskich (w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

zaleŜnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego 

przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy utworu złoŜonych  

w ramach konkursu, jak równieŜ przeniesienia na Organizatora uprawnienia do wykonywania 

osobistych praw autorskich do utworu. Przeniesienie ww. praw będzie miało charakter 

nieodpłatny. W tym celu Autor pracy nagrodzonej zawrze z Organizatorem umowę, co będzie 

jednoznaczne z moŜliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy 

konkursowej dla potrzeb Towarzystwa. 
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11. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyraŜają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez 

nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

12. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu  

i oświadczeniem, Ŝe prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście  

i nie naruszają praw osób trzecich. 

 

 

 

* 
*      * 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja …………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 

oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 

przez organizatorów konkursu pod nazwą „Nazwa konkursu” (zgodnie z ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 


