
Zarządzenie Nr 43/2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

 
z dnia 24 maja 2012 r. 

 
w sprawie ogłoszenie konkursu na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

 
Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  
 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ogłasza się  konkurs na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie, zgodnie z 

ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.  
 
§ 2. Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na 

opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 
§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu w lokalnej prasie, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu i na tablicach ogłoszeń we wsiach sołeckich.  
 
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43 /2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 24 maja 2012 r. 
w sprawie ogłoszenie konkursu na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
ogłasza 

konkurs na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

Celem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego Gminy i Miasta 
Jastrowie. Znak graficzny powinien jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc 
integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej toŜsamości i wspólnego celu jakim 
jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy. Powinien charakteryzować gminę jako miejsce 
rozwoju, harmonijnie łączącego się z bogactwem środowiska naturalnego (lasy, rzeki, 
jeziora). Logo będzie wykorzystywane  w działaniach promocyjnych Gminy  i Miasta 
Jastrowie. 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby oraz firmy, które posiadają 
umiejętności tworzenia projektów grafiki komputerowej. 

Prace naleŜy składać/przesyłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. 
śymierskiego 79, 64-915 Jastrowie w terminie do dnia 25 września 2012r. 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie 
www.jastrowie.pl.   
 
 
 



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43 /2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 24 maja 2012 r. 
w sprawie ogłoszenie konkursu na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

REGULAMIN 

konkursu na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
na opracowanie logo Gminy i Miasta Jastrowie, zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, zwany dalej 
Organizatorem. 

3. Celem konkursu jest promocja Gminy oraz zwiększenie identyfikacji Gminy wśród 
mieszkańców i turystów.  Uzyskanie oryginalnego projektu logo Gminy Jastrowie, które 
stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej gminy i będzie przeznaczone do 
celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym 
m.in. w materiałach elektronicznych, na plakatach, papierze firmowym, folderach, czy innych 
materiałach wydawanych przez Urząd. 

4. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować 
mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej toŜsamości i wspólnego celu jakim jest społeczny 
i gospodarczy rozwój gminy.  

5. Logo będzie funkcjonować zamiast herbu miasta w sytuacjach, gdy uŜycie herbu 
jest niewskazane, bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logo promocyjnym, stąd logo nie 
moŜe zawierać w sobie obowiązującej oficjalnej wersji herbu. 
 

Uczestnicy konkursu 

§2. 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych. 
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów 
prawnych na karcie zgłoszenia. 

2. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, członkowie 

Komisji Konkursowej, a takŜe członkowie ich najbliŜszych rodzin. Za członków najbliŜszej 
rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŜonków i osoby przysposobione. 
 

Warunki uczestnictwa 

§3.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Projekty  logo mogą być wykonane w dowolnej technice (rysunek, grafika, itp.) z 

uŜyciem dowolnej ilości kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego programu graficznego. 
Znak powinien być czytelny równieŜ w wersji czarno-białej. W skład logo moŜe wchodzić 
hasło promujące Gminę i Miasto Jastrowie. 

3. Projekty logo powinny być przedłoŜone w wersji drukowanej w formacie A4 lub w 
wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (CDR, PDF, 
JPG). 

4. Uczestnik konkursu moŜe przesłać więcej niŜ jeden projekt. 



5. Propozycje logo powinny być uzasadnione maksymalnie pięcioma zdaniami. 
6. Prace nadesłane bez podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) nie będą oceniane. 
7. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z tym, Ŝe przekazujący 

oświadcza, iŜ prace te nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich 
majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w 
przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy 
konkursowej. 

8. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych, wypełnioną 
kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), na której własnym podpisem (bądź w przypadku osób 
niepełnoletnich, podpisem opiekuna prawnego) wyraŜa zgodę na podanie danych osobowych 
uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych 
osobowych uczestnik wyraŜa zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z 
załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach, gdzie 
prace będą prezentowane. Organizator podkreśla, Ŝe nadesłane dane osobowe będą 
wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 
 

Termin i warunki dostarczenia prac 
 

§ 4.1. Projekty logo wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia naleŜy przesłać pocztą na 
adres Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. śymierskiego 79, 64-915 Jastrowie lub 
dostarczyć osobiście do Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na 
opracowanie logo Gminy Jastrowie” . 

2. Okres nadsyłania prac: 25.09.2012 r. (decyduje termin dostarczenia pracy do 
siedziby Organizatora).  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 
zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 
 

Ocena prac i zasady przyznawania nagrody 

§ 5.1. Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie. 

2. Przewodniczącym komisji jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 
3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróŜnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez 

wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej. 
5. Informacja o zwycięskim projekcie zostanie podana na stronie internetowej Urzędu 

Gminy i Miasta Jastrowie (www.jastrowie.pl).  
6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o wyniku 

konkursu. 
7. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. oryginalność, 
b. łatwość kojarzenia i zapamiętywania,  
c. estetyka formy graficznej, 
d. czytelność i funkcjonalność. 

8. Nagrodą dla wybranego projektu jest nagroda pienięŜna w wysokości 1000 zł 
brutto. 

9. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o cięŜar o charakterze 
publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 



10. Wypłata nagrody nastąpi po zatwierdzeniu projektu uchwałą Rady Miejskiej. 
11. Warunkiem przekazania nagrody jest podpisanie przez laureata konkursu umowy 

przeniesienia na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie autorskich praw majątkowych do projektu 
graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). W przypadku osób niepełnoletnich w ich 
imieniu umowę podpisują rodzice bądź prawny opiekun. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu 

§ 6. 1. Planowana data ogłoszenia wyników październik 2012r. 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.jastrowie.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony 

odrębnie. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 7. 1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłuŜenia konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od niego niezaleŜnych. 
3. Organizatorowi przysługuje prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz do nie wyłaniania zwycięzcy. 
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 
konkursu. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia konkursu. 
7. Załączniki nr 1 stanowi integralną część regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO GMINY I 
MIASTA JASTROWIE 

I. Dane uczestnika (osoba fizyczna): 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Adres do korespondencji: 

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

Numer telefonu: .......................................................................................................................... 

Adres email: ............................................................................................................................... 

II. Dane uczestnika konkursu (osoba prawna): 

Pełna nazwa firmy/instytucji: 

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

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

Adres do korespondencji: 

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

Osoba do kontaktu:  

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

Numer telefonu:  

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

Adres email:  

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

 

Oświadczenie: 

Uczestnik konkursu, składając swój podpis na formularzu zgłoszenia, oświadcza, Ŝe: 

1. Jest autorem nadesłanej pracy konkursowej na „Konkurs na opracowanie logo Gminy i 
Miasta Jastrowie” organizowanego przez UGiM Jastrowie oraz, Ŝe praca nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. 



2. Zapoznał się i akceptuje postanowienia regulaminu konkursu na opracowanie logo Gminy i 
Miasta Jastrowie  

3. WyraŜa zgodę na przeniesienie praw autorskich na Gminę i Miasto Jastrowie w przypadku, 
gdy praca otrzyma nagrodę. 

4. WyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu przez Gminę, jako organizatora oraz w 
przypadku otrzymania nagrody wyraŜa zgodę na podanie danych osobowych do publicznej 
wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - 
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

Miejscowość, data                                                                              Podpis autora projektu 

(lub podpis opiekuna prawnego w przypadku, gdy autor pracy jest osobą niepełnoletnią) 

Podpis autora projektu i pieczątka (w przypadku osób prawnych) 

 

 


