REGULAMIN KONKURSU
na znak graficzny (logo)
„KRAINY LASÓW I JEZIOR”

ORGANIZATOR

I.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania
ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko
tel. 068 388 3409, e-mail: krainalgd@wp.pl
Do Stowarzyszenia należą gminy: Sława, Otyń, Wschowa, Szlichtyngowa, Siedlisko,
Nowa Sól z województwa lubuskiego oraz gmina Kotla z województwa dolnośląskiego.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs plastyczny na logo Krainy Lasów i Jezior, zwanej dalej Krainą, organizowany jest
przez Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Organizatorem.
2. Przystępując do konkursu uczestnik tym samym akceptuje wszystkie warunki zawarte w
niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133
poz. 883).
III.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej Krainy Lasów i
Jezior.
2. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie takiego znaku graficznego (logo), które
stanie się wizytówką Krainy.
3. Organizator konkursu pragnie, aby logo Krainy było charakterystyczną i prostą formą
promocji celów i działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionu (szczegóły w
załączniku nr 1).
IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LGD oraz członkowie Komisji
Konkursowej.
3. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, indywidualnie lub zespołowo, które:
1) zapoznały się z Regulaminem Konkursu;
2) nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym
Regulaminie;
3) dostarczyły wraz z projektem oświadczenie, które jest załącznikiem nr 2 do
Regulaminu.
4. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Stowarzyszenia, które może je w
dowolny sposób wykorzystać. Zwycięzcy nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z

tytułu wykorzystania przez Organizatora stworzonego znaku graficznego – logo Krainy
Lasów i Jezior.
V.

FORMA OPRACOWANIA PROJEKTU LOGO

1. Uczestnicy konkursu dostarczają projekt logo w formie kolorowego i czarno – białego
wydruku w formacie A3 oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD (format:
TIFF, tryb kolorów: CMYK)
2. Jeśli w logo będzie użyta czcionka, należy podać jej nazwę.
3. Do każdego przesłanego projektu logo należy dołączyć krótkie uzasadnienie – do 5 zdań.
4. Projekty powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania w celach
promocyjnych (na drukach firmowych, wizytówkach, tablicach, banerach, reklamach,
gadżetach, pucharach, medalach itp.)czyli musi umożliwiać jego skalowanie w dół bez
istotnej straty czytelności.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy prace konkursowe, przy
czym każda z nich winna być złożona odrębnie, każda w oddzielnej kopercie opisanej
dodatkowo „Praca Konkursowa 1”, „Praca Konkursowa 2” itd.
6. Praca konkursowa może mieć więcej niż jednego autora. Nagroda przyznawana zespołowi
autorów traktowana jest jako jedna.
7. Do projektu należy dołączyć:
- informacje zawierające: imię i nazwisko autora projektu;
- dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail.
VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, z
dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo Krainy Lasów i Jezior” do dnia 30 września
2009 r.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
3. Uczestnik konkursu, którego logo zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najlepszą
spośród wszystkich ocenionych prac, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie oraz
terminie i miejscu wręczenia Nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty
elektronicznej.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
nadsyłania prac konkursowych. Jego wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych
gmin
należących
do
LGD,
na
stronie
internetowej
Stowarzyszenia
(www.krainlasowijezior.pl) i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
VII.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
1) wartości projektowe:
a) oddanie charakteru Krainy;
b) oryginalność, estetyka;
c) innowacyjny charakter projektu.
2) wartości marketingowe:

a) stwarzanie pozytywnych skojarzeń;
b) łatwość rozpoznawania i zapamiętywania;
3) wartości użytkowe:
a) niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu;
b) łatwa czytelność w różnych skalach;
c) funkcjonowanie w wersji czarno-białej i kolorowej.
VIII.

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele Stowarzyszenia
oraz zaproszone osoby jako eksperci. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z
przyjętymi kryteriami.
3. Komisja może dokonać rozstrzygnięcia konkursu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń, w
zależności od wewnętrznych ustaleń, potrzeb i okoliczności.
4. Spośród uczestników konkursu Komisja wybierze jednego zwycięzcę, którego projekt
będzie wizytówką Krainy.
5. Organizator konkursu gwarantuje przyznanie nagrody za zwycięskie logo: 1500 zł.
6. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny poszczególnych projektów,
przyznając punkty według podanych kryteriów w rozdziale VIII na Karcie oceny pracy
konkursowej.
7. Wygrywa projekt, który uzyskał łącznie największą ilość punktów.
8. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów otrzyma jednakową ilość punków, wygrywa
projekt, który otrzymał najwyższą ilość punktów w kryteriach wartości projektowych.
9. Z prac Komisji sporządza się protokół.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagrody w przypadku nie uznania
przez Komisję żadnej zgłoszonej pracy jako spełniającej w pełni kryteria konkursu.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna, a Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.
3. Nadesłane projekty nie będą zwracane. Prace będzie można odebrać w siedzibie
Stowarzyszenia po ogłoszeniu wyników konkursu.
4. Sprawy nie objęte Regulaminem oraz sporne rozstrzyga Komisja powołana przez
Organizatora.
5. Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD zastrzega sobie prawo przerwania,
zmiany zasad konkursu, bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach
będzie publikowana na stronach internetowych gmin należących do LGD, na stronie
internetowej Stowarzyszenia (www.krainlasowijezior.pl) i na tablicy ogłoszeń w jego
siedzibie .
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Kraina Lasów i Jezior – LGD
Barbara Kobiela
Prezes

