
REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU 

KOSZULKI PROMOCYJNEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO 

 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na wykonanie 

projektu graficznego zadruku koszulki promocyjnej Gminy Garbatka-Letnisko.  

2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu graficznego zadruku koszulki promocyjnej, który 

zostanie wykorzystany na potrzeby wydania koszulki promocyjnej Gminy Garbatka-Letnisko. 

3. Projekt graficzny zadruku koszulki promocyjnej powinien kojarzyć się z gminą Garbatka-

Letnisko oraz w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter i aspiracje.  

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs trwa od 07.04.2017 r. do 05.06.2017 r. i adresowany jest do osób pełnoletnich 

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, posiada zasięg ogólnopolski.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie na adres  

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

ul. Skrzyńskich 1 

26-930 Garbatka-Letnisko  

(w sekretariacie) lub elektroniczne : urzad@garbatkaletnisko.pl  

a) projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w § III niniejszego Regulaminu, 

b) karty zgłoszenia uczestnika konkursu (załącznik nr. 1), 

Nadesłane na Konkurs projekty powinny zawierać dopisek: ,,Projekt graficzny zadruku 

koszulki promocyjnej Gminy Garbatka-Letnisko”. 

5. Uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż 1 projekt.  

6. Projekt koszulki powinien również zawierać wkomponowane logo Gminy Garbatka-

Letnisko (załącznik nr. 2).  

mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl


7. Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające element humorystyczny w postaci np. 

hasła, skojarzenia, rysunku lub czegoś zaskakującego, co przedstawiało będzie pozytywnie 

naszą Gminę. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub odwołania Konkursu w szczególności 

z uwagi na względnie niski poziom prac konkursowych. 

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ  

Projekty graficzne powinny być zapisane :  

- w jednym z następujących formatów: CDR, TIFF i JPG, PNG, 

- w rozdzielczości minimum 300DPI,  

- z wykorzystaniem palety barw CMYK,  

- w wersjach: wielobarwnej i czarno – białej 

oraz zawierać wkomponowane logo Gminy Garbatka-Letnisko (załącznik nr.2) 

IV. JURY I OCENA 

1. Organizator, w celu dokonania prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz wyboru 

zwycięzcy  powoła Jury konkursowe. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.06.2017 r. 

3. Przy ocenie projektów konkursowych Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny 

i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny, wymiar techniczny. 

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury 

Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną i ewentualne wyróżnienia. 

5. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda finansowa  w wysokości 500 zł. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na 

ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną 

informację na www.garbatkaletnisko.pl  

http://www.garbatkaletnisko.pl/


7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na www.garbatkaletnisko.pl 

8. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową  

lub telefoniczną. 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że projekt dostarczany przez niego jest  

wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw  

osób trzecich oraz, że nie był wcześniej publikowany. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wykorzystanie jego projektu na wszelkich znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji, 

m.in. na utrwalanie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu, 

b) dokonywanie przez Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone ewentualnych zmian 

w projekcie, a także korzystanie z dowolnych fragmentów projektu , 

c) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz opublikowanie danych  

osobowych Uczestnika na stronie internetowej organizatora. 

3. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność pracy 

konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową. 

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza ,że zapoznał się z regulaminem i akceptuje 

jego treść. 

VI. KOMUNIKACJA 

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej www.garbatkaletnisko.pl. 

2. W razie dodatkowych pytań dotyczących konkursu pytania można kierować na adres 

mailowy olgajaseksiwecka@garbatkaletnisko.pl lub telefonicznie (48) 62-10-194 wew.20. 

 

http://www.garbatkaletnisko.pl/

