
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO PROMOCYJNEGO 

POWIATU MAKOWSKIEGO 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 

 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim 

ul. Rynek 1 

06-200 Maków Mazowiecki 

Tel. 029 71-73-660 

 

§ 2 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo promocyjnego Powiatu 

Makowskiego 

2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu graficznego, w dalszej części 

regulaminu nazywanego projektem lub logiem, lub logotypem Powiatu Makowskiego, 

symbolicznie wyrażającego specyfikę i aspiracje Powiatu Makowskiego nawiązujące 

do dowolnego, świadomie wybranego przez autora i możliwego do opisania symbolu 

charakterystycznego dla Powiatu Makowskiego, w łatwej do rozpoznania i 

zapamiętania formie graficznej.  

3. Logo będzie stosowane w celu identyfikacji wizualnej i promocji Powiatu, poprzez 

wykorzystanie go m.in. w przekazie elektronicznym, w mediach, nośnikach reklamy 

zewnętrznej, drukowanych materiałach promocyjnych i innych nośnikach używanych, 

wydawanych i sygnowanych przez Powiat Makowski. 

4. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, wykonaną przy użyciu dowolnej 

kolorystyki oraz stylizacji literowej  

5. Projekt logo musi być możliwy do prezentacji w postaci cyfrowej. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. Jest skierowany zarówno do 

profesjonalistów jak i amatorów oraz do osób pełnoletnich, a także niepełnoletnich. Do 

konkursu przystąpić może każda osoba fizyczna lub prawna, która: 

1) dostarczy podpisaną kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie, która jest 

potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu i stanowi jednocześnie 

akceptację jego zapisów, a także, w przypadku osób fizycznych jest zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 i 2). 



2) złoży pisemne oświadczenie, iż w przypadku wygranej, wyrażają zgodę na 

nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całości praw majątkowych do 

zgłoszonego projektu, wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że projekt logo nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich (zał. nr 3). 

2. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia wymienione w ust. 1, składają ich 

przedstawiciele ustawowi, którzy również wyrażają stosowną zgodę na udział osoby 

niepełnoletniej w konkursie (zał. nr 4). 

3. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie i formularz podpisują 

przedstawiciele ustawowi. 

4. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę kilku projektów  

6. Prace należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo 

Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki 

7. Praca konkursowa powinna znajdować się w kopercie z napisem: „Konkurs na logo 

Powiatu”, wraz z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniami. 

8. Termin zgłaszania prac upływa 30.09.2020 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą 

decyduje data stempla pocztowego. 

9. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

10. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich 

przygotowania.  

 

§ 4 

WYMAGANIA TECHNICZNE PROJEKTU 

 

1. Projekt logo należy składać w następującym formacie: 

W wersji kolorowej oraz w wersji monochromatycznej na białym tle, na papierze 

formatu A4 z logo w optymalnym rozmiarze, jednak nie mniejszym niż 10 cm x 10 cm 

oraz w jego najmniejszym możliwym , czytelnym pomniejszeniu.  

2. Do pracy należy dołączyć opis słowny projektu, z wyjaśnieniem wykorzystanej 

symboliki,  

3. Projekt logo promocyjnego Powiatu Makowskiego powinien nadawać się do 

różnorodnego wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak i 

materiałach promocyjnych i reklamowych oraz grafice internetowej. 

 



 

§ 5 

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 

1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac 

konkursowych. 

2. Termin zakończenia naboru prac określa się do 30.09.2020 r.  

3. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników rozstrzygnięcia przez 

Komisję Konkursową. Komisja przedstawia swoją propozycję zwycięzcy konkursu do 

zatwierdzenia Staroście Makowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w 

Makowie Mazowieckim. Decyzja Starosty oraz Przewodniczącego jest ostateczna.  

4. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego projekt będzie najlepiej oddawał 

specyfikację, aspiracje i charakterystykę Powiatu Makowskiego według subiektywnej 

oceny Komisji Konkursowej. 

5. Osoba nagrodzona w konkursie zostanie o tym fakcie poinformowana drogą 

elektroniczną. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy 

żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniać kryteriów i oczekiwań organizatora. 

7. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

organizatora: www.powiat-makowski.pl. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany 

terminów, zmiany składu Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu bez 

podania przyczyny.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i 

niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu  bądź przez osoby trzecie, w 

związku z uczestnictwem w konkursie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Kontakt w sprawach konkursu:  

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

ul. Rynek 1 

06-200 Maków Mazowiecki 

Tel. 029 71-73-685 

Email: katarzyna.gryczon@powiat-makowski.pl 

 

http://www.powiat-makowski.pl/


 

 

 

 

 


