
Konkurs na znak graficzny  

WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizator: 

Wieluński Dom Kultury 

ul. Krakowskie Przedmieście 5 

98-300 Wieluń 

tel. 43 843 86 40 

email: sekretariat@wdkwielun.pl  

 

2. Terminy: 

1. Nadsyłanie prac:   do 30.11.2015 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu:            do   9.12.2015 r. 

3. Ogłoszenie wyników:                  10.12.2015 r. 

 

3. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego - logo, stanowiącego 

utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Będzie ono oficjalnym elementem identyfikacji graficznej 

placówki i ma być związany z jego działalnością.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników Wieluńskiego Domu Kultury. 

 

2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac wykonanych indywidualnie lub 

zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. 

 

3. Każdy uczestnik/zespół może złożyć maksymalnie 3 projekty. 

 

4. Zgłoszone logo może zawierać wersję skróconą nazwy instytucji (WDK) lub pełną 

nazwę (Wieluński Dom Kultury). 

 

5. Jeżeli pełna nazwa instytucji lub jej skrócony odpowiednik nie jest integralną częścią 

projektu to powinien on być przedstawiony dodatkowo w wariantach zawierających: 

a) skrót nazwy instytucji (WDK) 

b) pełną nazwę instytucji (Wieluński Dom Kultury) 

 

6. Zgłoszenia należy dostarczyc w postaci zamkniętej, podpisanej koperty do: 

Wieluńskiego Domu Kultury do dnia 30 listopada 2015 r., zawierającej: 

a) pliki elektroniczne zapisane na płycie CD w postaci: 

- grafiki wektorowej 

- JPG, GIF, PNG, TIF 



b) wydruk pracy konkursowej na białych kartkach o formacie A4 zawierających: 

- logo w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze i w najmniejszym czytelnym 

pomniejszeniu 

- logo w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze i w najmniejszym czytelnym 

pomniejszeniu. 

c) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do konkursu. 

 

7. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 

 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

9. Zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie przez organizatora swojego zgłoszenia do 

celów promocyjnych instytucji przed, w trakcie oraz po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem 

projektu logo ponosi uczestnik konkursu. 

 

5. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) spełnienie warunków formalnych opisanych w punkcie 4 

b) czytelność grafiki  

c) funkcjonalność 

 

2. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury. 

 

3. Członkom komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace. 

 

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie przez organizatora. 

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora do 10 grudnia 2015 r.  

na stronie internetowej pod adresem www.wdkwielun.pl oraz 

www.facebook.com/WielunskiDomKultury 

 

6. Ocenie nie podlegają zgłoszenia dostarczone po terminie, niepełne, lub uszkodzone.  

 

7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac 

w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się staranne ich opakowanie. 

 

8. Za projekt, który wybierze komisja konkursowa, przyznana zostanie nagroda  

w wysokości 500 złotych brutto.  

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej 

pracy oraz bez podania przyczyny. 

 

 



5. Prawo władności i prawo wykorzystania logo: 

1. Zgłaszający przystępując do konkursu równocześnie oświadcza, że projekty nie 

naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych 

i osobistych.  

  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, autor zgłoszenia ponosi w tym zakresie wyłączną 

odpowiedzialność. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Wieluński 

Dom Kultury. 

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych 

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz 

833 z późn. zm.) i na przeniesienie na Organizatora praw majątkowych do dzieł 

dostarczonych na konkurs na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 

Ustawy z dn.4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

 

7. Dodatkowe informacje 

1. Informacji na temat konkursu udziela sekretariat Wieluńskiego Domu Kultury. 

 

2. Wieluński Dom Kultury dysponuje obiektami przy:  

- ul. Krakowskie Przedmieście 5, 

- ul. Reformacka 3, 

- ul. Narutowicza 2, 

- ul. Królewskiej 1. 

 

3. Zakres działalności instytucji znajduje się na stronie internetowej www.wdkwielun.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs na znak graficzny  

WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY 

 

 

 

Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania 

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

Adres email 

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

Numer telefonu 

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

 

 

 

 

1. Zapoznałem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu 

2. Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 

(w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych) 

przez Organizatora Konkursu.  

3. Posiadam prawa autorskie do zgłaszanego znaku graficznego oraz 

nie naruszam praw osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych  

i osobistych. 

 

 

 
 

.................................................. 
 Data i podpis Uczestnika Konkursu     


