REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W TRZEBINI
W nowym roku szkolnym pragniemy uczcić 70-lecie POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY w Trzebini, ogłaszając konkurs plastyczny na logotyp naszej placówki. Zapraszamy
młodzież, uczniów szkół i naszych wychowanków do wzięcia udziału w konkursie.
I. Informacje ogólne
1. Konkurs polega na wykonaniu projektu graficznego logo z okazji 70-lecia POWIATOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w Trzebini.
2. Konkurs na opracowanie logo placówki ogłasza Dyrektor PMDK w Trzebini.
II. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu dla PMDK w Trzebini z okazji
obchodów 70-lecia.
2. Promocja PMDK w Trzebini.
3. Rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży powiatu chrzanowskiego.
III. Tematyka konkursu
1. Celem konkursu jest wybranie projektu graficznego logo, który poprzez nawiązanie do charakteru
działalności i ujęcie tegoż w formie znaku plastycznego będzie w sposób najbardziej odpowiedni
kojarzyć się z placówką.
2. Logotyp będzie mógł pełnić funkcję identyfikacyjną, popularyzatorską, promocyjną domu kultury
m.in. na plakatach, afiszach, papierze firmowym oraz w Internecie, na stronie tej placówki
oświatowej.
2. Projekt logo, wykonany w dowolnej technice – rysunek, malarstwo, grafika komputerowa,
powinien zawierać pełną nazwę: POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Trzebini.
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej powiatu chrzanowskiego (kl. VI – VIII SP i szkoły
ponadpodstawowe).
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) Zapoznały się z niniejszym regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) Złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo POWIATOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W TRZEBINI, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c) W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie, o którym mowa w podpunkcie b, podpisują
przedstawiciele ustawowi.

3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może
wprowadzać zmiany w projekcie, a następnie wykorzystać w celach identyfikacyjnych
i promocyjnych oraz udostępniać go na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora oraz w mediach i Internecie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

V. Forma pracy konkursowej
1. Projekty prac konkursowych można dostarczyć:
a) na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie JPG, PNG, BMP, PDF, GIF. Rozmiar nie
powinien przekraczać 1600x1400 pikseli,
b) w postaci wydruku, za pomocą przesyłki listownej,
c) w postaci projektu odręcznego, wykonanego w dowolnej technice, na kartce formatu A4.
2. Projekt logo powinien zawierać napis: POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Trzebini.
3. Logo powinno być:
- czytelne i łatwe do zapamiętania,
- identyfikowane z naszą placówką.
4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
5. Uczestnik na odwrocie pracy podaje:
- imię i nazwisko,
- dane teleadresowe
8. Prace konkursowe składane w formie tradycyjnej powinny znajdować się w kopercie z napisem:
Konkurs na projekt graficzny logo POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w Trzebini.
VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać w terminie do 28 października 2022 r. :
a) w sekretariacie PMDK w Trzebini lub
b) przesłać na adres widoczny w stopce dokumentu lub
c) przesłać na jeden z adresów e-mail: sekretariat.pmdktrzebinia@gmail.com lub
celadynjacek.pmdk@gmail.com
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.
3. Organizator nie zwraca prac.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:
1. Zgodność projektu z danymi PMDK w Trzebini.
2. Oryginalność projektu.
3. Łatwość zapamiętywania.
4. Czytelność logo.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora placówki.
2. W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoni zwycięzcę.
3. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół.
4. Planowana data ogłoszenia zwycięzcy: 7 listopada 2022 r.
5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej PMDK w Trzebini.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
IX. Organizator konkursu: POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Trzebini,
ul. Kościuszki 72, 32 – 540 Trzebinia,
tel. 32/6121052, e-mail: sekretariat.pmdktrzebinia@gmail.com
X. Załączniki
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na
projekt graficzny logo Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini całości
autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych. Oświadczam, że jako autor projektu
posiadam wszelkie prawa do przedstawianego projektu i wszystkich jego elementów.

………………………………………………………………
/podpis uczestnika konkursu/

Miejscowość: ………………………..…………, dn. ………….. 2022 r.

……………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Trzebinia, dnia..........................................

…………………………………………..
szkoła

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na:
1.Przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych
2.Wykorzystanie mojego/mojego dziecka* wizerunku
I. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego
dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Poz.1182,
tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini celem uczestnictwa w Konkursie na logo Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72, 32-540
Trzebinia.
2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji w/w konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4.Podającym
dane
przysługuje
prawo
do
wglądu
i
poprawienia
swoich
danych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
II. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/dy* na umieszczenie zdjęć i materiałów fotograficznych
zawierających wizerunek mojego dziecka podczas organizacji Konkursu na logo Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Trzebini zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,
ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia poprzez:
TAK NIE* a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
TAK NIE* b) publiczne udostępnianie,
TAK NIE* c) udostępnianie w środkach masowego przekazu,
TAK NIE* d) druki, ulotki reklamowe, foldery,
TAK NIE* e) wykorzystanie na stronie www.pmdk-trzebinia.pl, Facebook

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

