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Regulamin konkursu na stworzenie logo Gminy Tuliszków 
 

I. Organizator 

 

Organizatorem konkursu na stworzenie logo promującego gminę Tuliszków (zwanego dalej 

Konkursem) jest Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”, ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań 
(zwana dalej Organizatorem). 
 

II. Cel 

 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnego i artystycznie wartościowego logo, 
które będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych) oraz osoby prawne, które: 
a) zapoznały się z Regulaminem 

b) nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymaganiami 
c) wraz z projektem logo dostarczyły formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do 

Regulaminu. 
 
2. W przypadku, gdy autorem jest osoba niepełnoletnia, formularz zgłoszeniowy musi być 

podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie komisji 

konkursowej. 
 

5. Autor projektu logo gminy Tuliszków, wybranego w wyniku konkursu, przeniesie na rzecz 
Organizatora całość praw do projektu w drodze pisemnej umowy, za wynagrodzeniem 
1.500 zł brutto. 

 
IV. Forma prezentacji 

 
1. Projekty należy przesyłać na planszy formatu A4. Plansza powinna zawierać logo w wersji 

podstawowej oraz wersję czarno-białą. 

 
2. Można (ale nie trzeba) dołączyć projekt logo na płycie CD lub DVD. 

 
3. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy umieścić w kopercie opatrzonej 

napisem „Konkurs na opracowanie logo gminy Tuliszków”. 

 
4. Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu może zgłaszać dowolną liczbę prac. 

 
5. Koperty zostaną otwarte w czasie obrad komisji konkursowej. 
 

V. Miejsce i termin składania prac 

 

1. Prace należy nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac 
Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, bądź złożyć osobiście w Punkcie 
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Informacyjnym w Urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w 
nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2013 r. 

 

2. Prace należy opakować w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przed otwarciem 
kopert. 

 
VI. Kryteria oceny 

  

1. Oddanie specyfiki gminy Tuliszków 
 

2. Wartości estetyczne 
 
3. Oryginalność 

 
4. Potencjał marketingowy - pozytywne skojarzenia, łatwość zapamiętania 

 
5. Wartości użytkowe - niezależność od nośnika, łatwość skalowania bez uszczerbku jakości, 

funkcjonalność w 3D oraz w wersji czarno-białej. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Rozstrzygnięcia dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. 

 
2. Rozstrzygnięcie podlega akceptacji przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, która jest 

ostateczna i nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia. 

 
4. Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora w terminie 

do 14 dni od upływu daty składania prac. 

 
VIII. Postanowienia końcowe  

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe/kurierskie, z których 

korzystać będą uczestnicy. 

 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z 

organizacją konkursu oraz za szkody powstałe w wyniku podania błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników. 

 

3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 
5. Po ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy będą mogli odebrać prace w siedzibie 

Organizatora. Prace nieodebrane do 30 grudnia 2013 roku zostaną zniszczone. 
 

 
IX. Załączniki 

 

1. Formularz zgłoszeniowy 


