
 

  
 

Regulamin konkursu na logo 
Klubów Wolontariusza Gminy Dubeninki 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi. 
2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego: logo Klubu 

Wolontariusza przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach i Klubu 
Wolontariusza przy Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach w dowolnej formie ( rysunek, 
szkic , grafika w formacje JPG lub PDF). Projekt  rysunek, szkic zostanie 
przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę o wartości 50,00 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt 00/100), która przeznaczona jest na dowolny zakup, wystarczy dostarczyć 
fakturę VAT wystawiona na Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi na 
powyższą kwotę, z wyjątkiem  artykułów alkoholowych, nikotynowych, a także 
innych używek zmieniających świadomość. 

5. Dostarczone w terminie prace będą wystawione 09 czerwca 2012 r. podczas Pikniku 
„We włościach Wiercińskiego” w Pluszkiejmach. 

 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. 
2. Prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD (grafika w formacie  JPG lub 

PDF), rysunek, szkic w formie papierowej (format papieru max. A3). 
3. Prace wraz z kartą zgłoszenia i pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego należy 

złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na logo Klubów Wolontariusza 
Gminy Dubeninki” w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6 
lub w Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach, ul. 1 Maja 2. 

4. Termin składania prac upływa 08 czerwca 2012 r. o godz. 11:00. 
5. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję. 

 
III. Komisja  

1. Oceny prac dokona 5 osobowa Komisja powołana przez koordynatorów Klubów 
Wolontariusza Gminy Dubeninki. 

2. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość, oryginalność pomysłu, 
innowacyjność, nawiązanie do tematu.  

3. Laureat konkursu zostanie przedstawiony i nagrodzony 09 czerwca 2012 r. podczas 
pikniku „We włościach Wiercińskiego” w Pluszkiejmach. 

 
 
 



 
IV. Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo 

1. Wybrane w konkursie logo staje się własnością Klubu Wolontariusza przy Gminnym 
Centrum Kultury w Dubeninkach i Klubu Wolontariusza przy Filii Bibliotecznej w 
Żytkiejmach, które mogą je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz 
osób fizycznych i prawnych.  

2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe 
związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych polach eksploatacji w 
zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, 
wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania treści „Klub Wolontariusza przy 
Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach lub Klub Wolontariusza przy Filii 
Bibliotecznej w Żytkiejmach”,. publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, 
wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. 

 
V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.  

2. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.  

3. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo 
ponosi Uczestnik Konkursu. 

4. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie graficzne znaku (rysunek, szkic) na 
potrzeby Klubu Wolontariusza przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach i Klubu 
Wolontariusza przy Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach. 

6. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób trzecich w 
przypadku gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie) osób trzecich.  

7. Dodatkowych informacji udzielą: Teresa Kalinowska, tel. 87 6158302, 
gckdubeninki@wp.pl, Teresa Rydzewska, tel. 87 6159620 bibzytkiejmy@op.pl  

 
 

 
 
 
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Dubeninki w ramach 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


