
Regulamin Konkursu  

na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego „RELAKS”  

w Zduńskiej Woli 
 

 

§1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji              

w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, tel. 43 823 31 97, 

mpwikzdw.com.pl 

 

§2. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo dla 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego „RELAKS” w Zduńskiej Woli, które będzie miało 

zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych 

i korespondencyjnych oraz musi spełniać następujące warunki: 

a) Projekt powinien oddać charakter miejsca (ośrodka rekreacji i sportu), 

b) Projekt powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i oryginalnością. 

 

§3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  

1. Zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia 

(załącznik nr 1), 

2. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2, składają przedstawicie-

le ustawowi (załącznik nr 2), 

3. Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 

3) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich mająt-

kowych i osobistych praw autorskich, 

4. Każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę projektów, 

5. Wszelkie koszty poniesione z przygotowaniem projektu, ich dostarczeniem oraz wszelkie 

inne związane z wzięciem udziału w Konkursie ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

6. Nadesłane prace po rozstrzygnięciu konkursu nie będą zwracane ich autorom.  

 

§4. Terminy nadsyłania zgłoszeń i zasady wyboru prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów     

 i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15 za 

 pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem na kopercie ”Konkurs LOGO 



 RELAKS” do 10 maja 2016 r. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac dostarczonych za 

 pośrednictwem poczty. 

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby MPWiK w Zduńskiej 

 Woli. Prace doręczone po terminie składania projektów nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, 

 który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych 

 i prawnych.  

5. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe 

 związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania 

 określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, 

 publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i  

 prezentowania w Internecie pracy konkursowej. 

 

§5. Forma prezentacji konkursowego logo 

1. Czytelny wydruk, szkic lub rysunek na sztywnym papierze formatu A4. 

2. Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapis w dowolnym formacie grafiki 

 rastrowej w wysokiej rozdzielczości (opcjonalnie). 

3.   Nie należy podpisywać projektów imieniem i nazwiskiem, inicjałami lub innymi znakami 

 pozwalającymi na identyfikację autora projektu.  

 

§6. Prawo własności i prawo wykorzystania logo 

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest tożsame ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu 

 oświadczenia, że ma on nieograniczone  prawa majątkowe do logo oraz może swobodnie  

 rozporządzać tymi prawami i z nich korzystać. 

2. W przypadku plagiatu lub jego podejrzenia, w razie wystąpienia przez  osobę trzecią z 

 roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych  oświadczeniu  

 dotyczącym praw autorskich, uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność finansową 

 zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich  z tego tytułu. 

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 15, 98-220 

 Zduńska Wola, 

2. Dane osobowe zbierane będą w celu rozstrzygnięcia konkursu na projekt logo dla 



 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” w Zduńskiej Woli, 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

 poprawiania, 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

 zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, w przypadku gdy zostaną oni 

 zwycięzcami Konkursu (załącznik nr 4). 

 

§ 7. Zasady przyznawania nagród 

1. Przewidziano jeden etap Konkursu.  

2. Wyboru najlepszej pracy dokona Komisja Konkursowa w dniu 13 maja 2016r. do godziny 

 1500. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze najlepszej pracy na 

 naszym Facebooku oraz na stronie internetowej: http://www.mpwikzdw.com.pl/  

4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 

 niej odwołanie. 

5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00zł. 

6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpwikzdw.com.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na projekt logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„RELAKS” w Zduńskiej Woli 

o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 

 

 

 
................................................................... 

miejscowość i data 

 

  

 

 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na projekt 

logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” w Zduńskiej Woli organizowanego 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. i akceptuje 

jego warunki. 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 
 

 

 
 

Dane kontaktowe: 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………….. 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na projekt logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„RELAKS” w Zduńskiej Woli 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału  

w konkursie osoby niepełnoletniej. 

 

 
 

 ................................................................... 
miejscowość i data 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………………………….. jako  

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………………. 
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na znak graficzny (logo)  

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” w Zduńskiej Woli na zasadach określonych 

w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  

 

................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………............................................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

 

 

 

............................................................. 

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  

 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu na projekt logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

„RELAKS” w Zduńskiej Woli 

stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  

i osobistych praw autorskich. 

 

 

 

 
................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze mnie 

praca w konkursie na znak graficzny logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” w 

Zduńskiej Woli organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Zduńskiej Woli Sp. z o.o. jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona 

do innego konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu konkursu na projekt logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„RELAKS” w Zduńskiej Woli 

o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 
................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

            Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-

tych w ofercie konkursowej na projekt logo dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RE-

LAKS” w Zduńskiej Woli na podstawie art. 23 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.            

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych 

do rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 
czytelny podpis 

 
 
 


