
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 
HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ „ŚLADAMI MINORYTÓW” 

I. ORGANIZATOR
Organizatorem  konkursu  na  opracowanie  znaku  graficznego  -  logo 
Historycznej  Gry  Miejskiej  zorganizowanej  z  okazji  760-lecia  Miasta 
Wodzisławia  Śląskiego  „Śladami  Minorytów”  jest  Wydział  Edukacji 
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 
Za  realizację  konkursu  odpowiada  Wydział  Edukacji  Urzędu  Miasta 
Wodzisławia  Śląskiego  44-300  Wodzisław  Śląski  ul.  Bogumińska  4, 
telefon 32 459 04 68 mail: edukacja@wodzislaw-slaski.pl

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu  jest  wyłonienie  autora  znaku  graficznego  –  logo, 

które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Historycznej 
Gry Miejskiej.

2. Logo  przeznaczone  zostanie  do  celów  identyfikacyjnych 
i promocyjnych Historycznej Gry Miejskiej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ PRAWA 
AUTORSKIE
1. Konkurs  adresowany  jest  do  przedszkolaków,  uczniów  szkół 

podstawowych i gimnazjalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Prace należy wykonać w formie papierowej w formacie A4 oraz na 

płycie CD.
3. Autor  powinien  zadbać  o  to,  aby  znak  był  łatwy  w  reprodukcji 

i  umożliwiał elektroniczny zapis w różnych formatach.
4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
   - być czytelne i łatwe do zapamiętania,
   - być łatwo identyfikowane,
   - kojarzyć się z 760-leciem Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
5. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania 

m.in.: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery.
6. Do  projektu  należy  dołączyć  informacje  zawierające:  nazwę 

szkoły/przedszkola,  imię  i  nazwisko  autora  projektu,  wiek,  imię 
i nazwisko opiekuna.

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 



8. Uczestnicy  konkursu  są  zobowiązani  złożyć  w  formie  pisemnej 
oświadczenie  o  nieodpłatnym  zrzeczeniu  się  praw  autorskich 
na rzecz Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

9. Wyłonione  w  drodze  konkursu  logo  -  znak  graficzny  staje  się 
własnością Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, 
który  może  je  w  dobrowolny  sposób  wykorzystać.  Zwycięzcy  nie 
przysługuje  żadne  wynagrodzenie  z  tytułu  wykorzystania  przez 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego stworzonego 
znaku graficznego.

10. Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  do  Biura  Obsługi  Klienta 
Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  do  13  marca  2017  roku 
do godziny 13.15. 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu będzie dwuetapowe.
2.  W  pierwszym  etapie  prace  konkursowe  oceniać  będzie  komisja 

konkursowa powołana przez Naczelnika Wydziału  Edukacji  Urzędu 
Miasta Wodzisławia Śląskiego i  wybierze 3 prace, które przejdą do 
drugiego etapu. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3. W drugim etapie prace zostaną poddane pod głosowanie. Laureatem 
konkursu  zostanie  osoba,  która  na  portalu  społecznościowym 
facebook  Miasta  Wodzisław  Śląski,  otrzyma  najwięcej  "lajków". 
Pozostałe osoby otrzymają wyróżnienie.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu  17 marca 2017 roku i zostanie 
zamieszczone na stronie  internetowej Miasta Wodzisław Śląski.

5.  Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością 
 Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, który  może 
je  w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia 
konkursu.

7.  Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.



Oświadczenie uczestnika konkursu

Imię i Nazwisko ............................................................................
Wiek ............................................................
Adres i nazwa 
szkoły ................................................................................................
Numer 
telefonu .........................................................................................................

1. Oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy konkursowej logo Historycznej 
Gry  Miejskiej  „Śladami  Minorytów”  organizowanego  przez  Wydział  Edukacji 
Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Oświadczam, że moja praca nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób 
trzecich.

3.  Oświadczam, że znam i  akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na 
opracowanie  znaku  graficznego  -  loga  Historycznej  Gry  Miejskiej  „Śladami 
Minorytów”.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 
2281,  z  2016  r.  poz.  195),przez   Wydział  Edukacji  Urzędu  Miasta  w 
Wodzisławiu  Śląskim  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i 
rozstrzygnięciem  w/w  konkursu,  w  tym  ich  opublikowanie  w  środkach 
masowego przekazu oraz umieszczenie na stronie internetowej.

5. Wyrażam  zgodę  na  prezentowanie  w/w  pracy  oraz  na  jej  publikację 
w  dokumentacji  konkursowej  i  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.

                                                                     ................................................
                                                                                  Podpis*

*Oświadczenie podpisują rodzice/prawni opiekunowie, podpisem czytelnym


