
 

Regulamin Konkursu 

na hasło i logo promujące Gminę Raniżów 
 

1. Organizator: Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

2. Celem konkursu jest: budowanie lokalnej tożsamości oraz pozytywnego wizerunku Gminy, poprzez 

wybranie najciekawszego hasła i logo promującego Gminę Raniżów, z którym będzie ona utożsamiana                     

i identyfikowana. Hasło i logo powinny oddawać specyfikę oraz walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

turystyczne i gospodarcze Gminy. 

Hasło i logo będą wykorzystywane w popularyzacji i promocji Gminy, w szczególności poprzez ich 

umieszczanie na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz na folderach, plakatach i innych materiałach 

promocyjnych. 

3. Zasady uczestnictwa: 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raniżów. 

b) Na konkurs każdy może nadesłać swój pomysł na prawidłowo wypełnionym „Formularzu 

Zgłoszeniowym”- Załącznik nr 1 do Regulaminu . 

c) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Raniżów lub Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie, 36-130 Raniżów, ul. Rynek 6, w zaklejonej kopercie zatytułowanej 

„Konkurs – Hasło, Logo Gminy”, lub e-mailowo na adres: poczta@ranizow.pl, goksir@ranizow.pl .  

d) Termin składnia zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2018 roku o godz. 15.30 

e) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia 2018r.  

f) Możliwe jest złożenie oferty nie pełnej tj. tylko Hasła lub tylko Logo Promocyjnego Gminy 

Raniżów. 

4. Wymagania dotyczące składania logo promocyjne: 

a) Projekty prac konkursowych należy przesłać na planszy A5 . 

b) Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice , jednak z uwagi na ich przeznaczenie autor powinien 

zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwił elektroniczny zapis. 

c) Każda praca konkursowa musi znajdować się w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą autora 

oraz dopiskiem „ Konkurs –hasło, logo Gminy”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną 

tym samym opisem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik do Regulaminu 

Konkursu). 

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycje hasła Promocyjnego i 1 propozycje 

logo promującego Gminę Raniżów. 

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę rzeczową. 

7. Wyłonione drogą niniejszego konkursu hasło i logo promocyjne staną się własnością organizatora 

konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych                    

i prawnych. 

8. Każdy uczestnik na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich 
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majątkowych na organizatora. 

9. W przypadku zgłoszenia na adres e-mailowy: poczta@ranizow.pl , goksir@ranizow.pl, wysłanie hasła bądź 

logo jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. 

10. Przystąpienie do konkursu traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że hasło oraz logo 

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

praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikających z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej zobowiązanie spoczywa na osobie zgłaszającej hasło bądź logo. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zgłoszonych do konkursu haseł oraz logo bez 

uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia. .  

12. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

13. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowanie imienia i nazwiska i informacji o laureatach 

konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora bądź w mediach                     

i Internecie. 

16. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr te: 17 22 85 703 wew. 307. 
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