REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SARNAKACH.
§1
Organizator i cel Konkursu
Organizatorem Konkursu na logo jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach.
Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej dla
nazwy instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
§2
Adresaci Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy spełniający i akceptujący warunki
niniejszego regulaminu.
W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda co najmniej jednego
z rodziców lub opiekunów prawnych.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,
2) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie,
3) dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszeniowej, która jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki oraz do pobrania
bezpośrednio w bibliotece.
Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs został ogłoszony 20 lutego 2015 roku i będzie trwał do końca czerwca 2015
roku.
Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
- być oryginalną pracą,
- kojarzyć się z biblioteką, jako placówką kulturalną, ale też punktem informacji
turystycznej,
- być łatwy do powielania i skalowania, tj. powiększania obrazu bez utraty zawartości
wizualnej.
Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt należy
dostarczyć w wersji elektronicznej - pliki: JPG lub PDF oraz w postaci wydruków.
Prace powinny być podpisane na odwrocie.
Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu
i powinny być wolne od wad prawnych.
Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy złożyć lub przesłać
na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach: ul. Berka Joselewicza 3, 08-220
Sarnaki.
Termin składania prac upływa 30 czerwca 2015 roku.
§4
Zasady przyznawania nagród

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora.
Jury podejmie decyzję w terminie do 15 lipca 2015 roku.
W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.
Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową w formie zestawu książek.
§5
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lipca 2015 roku.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biblioteki oraz Urzędu Gminy w
Sarnakach
§6
Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych
Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość praw autorskich.
Organizatorzy nie odsyłają prac. Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami Konkursu
mogą odebrać swoje prace osobiście w siedzibie Biblioteki.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§7
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu
i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych, z wyłączeniem zmiany zasad
przyznawania nagród przewidzianych w § 4 regulaminu Konkursu oraz do
ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem
projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.

