
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

 Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś  

(MRG Reńska Wieś) 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Reńska Wieś przy Urzędzie Gminy Reńska Wieś,  

ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.  

II. Cel i przedmiot konkursu 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Młodzieżowej Rady Gminy 

Reńska Wieś. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez Młodzieżową Radę Gminy Reńska Wieś do celów 

identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

3. Konkurs trwa od 16 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych.  

5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz nie wyłaniania 

zwycięzców. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zamieszkujących Gminę Reńska Wieś 

lub będących uczniem szkoły prowadzonej na terenie Gminy Reńska Wieś.    

2. Każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt. 

3. Projekty konkursowe powinny być́ realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić́ autorski projekt. 

5. Przesłane prace nie podlegają̨ zwrotowi. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się̨ praw autorskich na rzecz 

Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu, 

2) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym 

regulaminie Konkursu, 

3) dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej będącej 

załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic).  

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać́ się̨ do różnorodnego wykorzystania: reklama, 

Internet, pisma, ulotki. 

3.  Znak graficzny (logo) w swej treści nie może zawierać́ elementów obraźliwych. 

4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.  

5. Do projektu logo należy dołączyć́ krótki opis użytej symboliki i kolorystyki. 

6. Logo winno charakteryzować́ się̨ następującymi cechami; 

1) być́ czytelne i łatwe do zapamiętania, 

2) być́ łatwo identyfikowane z Młodzieżową Radą Gminy Reńska Wieś, 

3) wzbudzać́ pozytywne emocje. 



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy przesłać w wersji elektronicznej  

w formacie pdf na adres mailowy: rada@renskawies.pl w terminie do 16 listopada 2020 roku do godz. 

12.00 

2. W tytule należy wpisać „Konkurs Logo MRG Reńska Wieś” + imię i nazwisko autora.  

3. Załączniki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora pracy konkursowej (przykład: 

AniaKowalska.Praca.pdf oraz AniaKowalska.Karta.pdf)  

4. Prace konkursowe, niespełniające wymagań́, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą̨ 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
5. Prace dostarczone po terminie nie będą̨ oceniane. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych  
1. Projekty oceniane będą̨ zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność́ projektu z danymi Młodzieżowej Rady Gminy,  

2) oryginalność́ znaku, łatwość́ zapamiętywania,  

3) czytelność́ i funkcjonalność́ projektu,  

4) estetyka wykonania projektu. 

VII. Rozstrzygniecie konkursu 
1. Do oceny prac konkursowych zostanie powołana Komisja Konkursowa składająca się z: 

1) przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś, 

2) przedstawicieli Urzędu Gminy Reńska Wieś, 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Reńska Wieś. 

4.   Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie. 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu . 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach konkursu, a także projektów oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych 

RR oraz w mediach i Internecie. 

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Koordynator Młodzieżowej Rady Gminy. 

4. Pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: rada@renskawies.pl  

5. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Reńska Wieś www.renskawies.pl 
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Załącznik  

do Regulaminu Konkursu  
na LOGO Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś  

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu na LOGO MRG Reńska Wieś 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: (imię i nazwisko)  ............................................................................ 

w konkursie na Logo Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś. 

Adres zamieszkania dziecka:  ..............................................................................................................................  

Nazwa i adres Szkoły: ........................................................................................................................................... 

Klasa: ..................................................   Data urodzenia dziecka: ........................................................................    

Nr telefonu Rodzica: .......................................................... e-mail Rodzica: ........................................................  

Adres do korespondencji:.......................................................................................................................................  

 

Opis użytej symboliki i kolorystyki:  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

1. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest autorskim projektem mojego dziecka.  

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

3. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwa-

rzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019, poz. 1781). 

4. Przenoszę na Organizatora nieodpłatne, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątko-

wych do pracy zgłoszonej w Konkursie na Logo Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś.  

 

 

……………………………………………………………………..  

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


