
REGULAMIN KONKURSU 

na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej, 

dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, 

w postaci „logo BZPG”. 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem  konkursu  na  opracowanie  elementu  identyfikacji  wizualnej  dla 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w postaci logo - znaku graficznego (zwanego 

dalej „konkursem”) jest  Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku- Białej zwany dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia                

1 grudnia 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017. 

 

II. Cel konkursu 

Zasadniczym celem Konkursu jest: 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych,  

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,  

- pobudzenie kreatywności wśród uczestników Konkursu.  

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę wymienioną techniką plastyczną:  

malarstwo, rysunek, grafika w formacie A4 lub A3.  

2.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

3.Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.  

4.Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 14-19 lat.          

5.Prace można przekazywać za pośrednictwem szkoły.  

6.Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres do 

korespondencji i telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna autora 

pracy (jeśli autor nie ukończył 18 roku życia).  

7.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania 

nagrody, realizacji związanych z Konkursem działań marketingowych oraz upublicznienia 

danych osobowych laureatów konkursu. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna autora o wyrażeniu zgody na 



przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)  

8.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) 

oraz zgodą na korzystanie przez Organizatora z prac na własny użytek oraz ich publikację. Logo 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego będzie miało zastosowanie w materiałach  

informacyjnych   i   promocyjnych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w  tym   m.in. 

zamieszczone będzie na autobusach, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, 

banerach  promocyjnych, publikacjach prasowych, itp. 

 

IV. Termin i warunki nadsyłania prac 

1.Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora lub przesłać na adres Organizatora tj. 

Bielsko- Biała ul. Legionów 54 do dnia  20 grudnia 2017r.  

2.Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. 

3.Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data dostarczenia do siedziby 

Organizatora.  

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów 

technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.  

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.  

6.Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

V. Zasady przyznawania nagród 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje 

trzyosobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Przewodniczącego Zarządu Beskidzkiego 

Związku Powiatowo-Gminnego. 

2.  Komisja  dokonuje   oceny   prac   konkursowych   zgodnie   z   kryteriami   oceny, o  których  

mowa  w  Regulaminie   konkursu   i   wskazuje   uczestnika konkursu, któremu zostanie 

przyznana nagroda, o której mowa w Regulaminie konkursu. 

3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół wskazujący zwycięzcę 

4. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie 

autorów na tematykę konkursu.  

5. Nagrodzone zostaną 3 najwyżej ocenione prace. 

 

 



VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

Prace  oceniane  będą  zgodnie  z  następującymi  kryteriami  oceny  prac konkursowych: 

a)  wartości  marketingowe:  wywoływanie  pozytywnych  skojarzeń,  łatwość rozpoznania         

i zapamiętania (60%), 

b) wartości projektowe: oddanie charakteru działalności Beskidzkiego Związku Powiatowo-

Gminnego, oryginalność (40%), 

 

VII.  Nagrody 

1.Organizator Konkursu przewiduje niżej wymienione nagrody za najwyżej ocenione prace: 

•  I miejsce –głośnik przenośny JBL o wartości nie większej niż 450,00 zł (czterysta 

pięćdziesiąt złotych), 

•  2 wyróżnienia– pamięć przenośna (pendrive), 

2.Warunkiem wręczenia nagrody Uczestnikowi Konkursu, który nie ukończył 18 lat jest 

podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu protokołu odbioru 

nagrody (Załącznik nr 2).  

3.Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r. 

4.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie i listownie 

najpóźniej do dnia 20 stycznia 2017r. 

5.Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, 

będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.  

6.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie ani wymianie na równowartość pieniężną. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia 

Konkursu, o ile uzna za konieczne wprowadzenie takich zmian.  

2.Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

3.W związku z organizacją Konkursu (tworzenie listy Uczestników, ogłoszenie wyników) 

zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka – Uczestnika 

Konkursu, zobowiązany jest wyrazić co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny, dokonujący 

zgłoszenia Uczestnika Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb Konkursu i związanych z nim działań 

marketingowych Organizatora. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną podane do 

wiadomości publicznej.  



4.Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Uczestników Konkursu, a w szczególności 

użycie materiałów plastycznych wynikające z udziału w Konkursie oraz przesyłki pokrywają 

Uczestnicy.  

5.Prace Uczestników przekazane Organizatorowi Konkursu stanowią własność Organizatora     

i mogą być przez niego dowolnie wykorzystywane, publikowane i powielane.  

6.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 

Organizatora z prac zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników.  

7.Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

w szczególności wynikających z prawa autorskiego.  

8.Uczestnik za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego może złożyć skargę lub 

reklamację w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników. Skarga lub reklamacja powinna 

zawierać dane Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz 

jednoznacznie sformułowane roszczenie Uczestnika. Organizator rozpatruje skargi lub 

reklamacje niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku 

możliwości rozpatrzenia skargi lub reklamacji w podanym terminie Organizator poinformuje  

o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 

60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.  

9.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Beskidzkiego Związku Powiatowo-

Gminnego oraz na stronie internetowej: www.bzpg.pl. 

10.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471).  

11.Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu: 

Seweryn Kobiela, tel.33 829 53 18 , e-mail: biuro@bzpg.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki:  

 

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

w konkursie na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej organizowanym przez Beskidzki 

Związek Powiatowo-Gminny 

Potwierdzam znajomość i akceptuję Regulamin tego Konkursu oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki 

dla potrzeb konkursu i związanych z nim działań marketingowych, prowadzonych przez Beskidzki 

Związek Powiatowo-Gminny. W razie zakwalifikowania mojego syna/córki do Laureatów Konkursu 

wyrażam zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku mojego syna/córki na stronach 

internetowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. 

Dane do kontaktu: 

Telefon:……………………………………. 

Adres............................................................................................................................................. 

 

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

podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2  

 

 

Protokół odbioru nagrody w konkursie plastycznym: „Logo Beskidzkiego 

Związku Powiatowo-Gminnego” organizowanego przez Beskidzki Związek 

Powiatowo- Gminny w Bielsku-Białej 

 

 

Ja, niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)  

będąc prawnym opiekunem dziecka, zgłoszonego do konkursu plastycznego pt. „Logo 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

potwierdzam odbiór nagrody w konkursie, zorganizowanym przez Beskidzki Związek 

Powiatowo-Gminny w postaci:  

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

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

 

 

 

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

          miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


