REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIMANOWEJ

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu na Logo, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Limanowej (z siedzibą przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa),
zwana dalej „Organizatorem” lub „Biblioteką”.

II.
1.

2.

Celem Konkursu jest wybór, spośród zgłoszonych prac, najlepszego znaku graficznego,
który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Limanowej.
Celem Konkursu jest ponadto zaktualizowanie systemu identyfikacji graficznej
limanowskiej biblioteki, zarówno w materiałach drukowanych, promocyjnych, jak
i przestrzeni miejskiej.

III.
1.
2.
3.

4.

CEL KONKURSU

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
Adresowany jest do osób pełnoletnich, spełniających i akceptujących warunki
niniejszego regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym
regulaminie
b) dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty
zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu, dostępnej również na
stronie internetowej Biblioteki (www.mbp.limanowa.pl)
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
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IV.

ZASADY KONKURSU

1.

Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Miejska
Biblioteka Publiczna w Limanowej lub akronimu nazwy: MBP w Limanowej.
2. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki:
a) powinien spełniać rangę symbolu instytucji, której dotyczy
b) powinien budzić pozytywne skojarzenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej
c) być oryginalny, nowoczesny i innowacyjny
d) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania
e) być niezależny od środka i formy jego powielania oraz łatwo skalowalny
3. Projekty muszą zostać wykonane komputerowo w dowolnym kształcie, dowolnej
kolorystyce (wyższą ocenę mogą uzyskać prace z zastosowaniem nie więcej niż 3
kolorów), z wykorzystaniem dowolnej czcionki. Każdy projekt należy dostarczyć w wersji
elektronicznej (na płycie CD, DVD, pendrive) jako pliki: JPG i PDF oraz w postaci
wydruków komputerowych. Wydruki komputerowe w formacie A4 muszą być na
odwrocie opatrzone godłem (składającym się maksymalnie z 6 znaków) oraz zawierać:
a) Logo mieszczące się w polu o podstawie 15x15 cm, wersję zmniejszoną o podstawie
2 x 2 cm oraz Logo w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu
b) wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą
4. Autor zwycięskiego projektu przekaże Organizatorowi swoją pracę konkursową na płycie
CD/DVD lub pendrive w skali 1:1, wykorzystując paletę CMYK/PANTONE w formacie
wektorowym CDR/Ai (w pliku otwartym ze skrzywionymi czcionkami) oraz w formacie
JPG (300 dpi, z możliwie małą kompresją) i PSD (bez tła 600 dpi).
5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, nie dopuszcza się do
Konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa
projekty Logo własnego autorstwa, nie naruszając przy tym praw autorskich i osobistych
osób trzecich.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie
należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Limanowej (ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa), z adnotacją na
kopercie „Konkurs na Logo Biblioteki”. Termin składania prac konkursowych upływa dnia
30.06.2017 r.
6. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych
w tym regulaminie, może skutkować odrzuceniem pracy konkursowej przez
Organizatora.

V.
1.

2.

NAGRODY

Zwycięzcę Konkursu wyłoni powołane przez Organizatora jury. Decyzje jury są
ostateczne.
W wyniku Konkursu zostanie wybrany tylko jeden zwycięzca. Zwycięzca otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 1500,00 zł brutto. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
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3.
4.
5.
6.
7.

O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub
e-mailowo.
Organizator poda do publicznej wiadomości informacje o laureacie Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki oraz
podane w lokalnych mediach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy
i ogłoszenia kolejnego Konkursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

VI.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do
zgłoszonych prac konkursowych.
Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki
materialne na których utrwalono projekty, przechodzą na własność Biblioteki
i stanowią dokumentację Konkursu.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. Nr 101, poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.*
Z chwilą przyznania nagrody prawa autorskie do projektu Logo przechodzą bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu
Logo (w celu jego skutecznego wykorzystania) – z poszanowaniem jednak oryginalnej
formy.
Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych.
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu
Logo ponosi uczestnik Konkursu.
Dodatkowych informacji Organizator udziela: pod nr tel. 18 3372-140,
e-mail: biblioteka@mbp.limanowa.pl

*MBP w Limanowej z siedzibą przy ul. M.B. Bolesnej 13 jako administrator danych osobowych
informuje, że dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji i promocji Konkursu. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane uczestników będą
udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU NA LOGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIMANOWEJ

NAZWISKO I IMIĘ

………………………………………………………………………………….………….

GODŁO

………………………………………………………………………………….….........

ADRES DO KORESPONDENCJI………………………………………………………………………..….……..
………………………………………………………………………………………………………………………...……..
NR PESEL

…………………………….....................................................................

NR TELEFONU

…………………………………………………………………………………………..….

E-MAIL

………………………………………………………………………………..…………….

1.

Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej
wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.
Nr 101, poz. 922 z późn. zm.), przez Organizatora Konkursu, dla celów związanych
z realizacją i promocją Konkursu.*

4.

W przypadku gdy moja praca wygra Konkurs na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Limanowej przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie
i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do tej pracy.

Data i czytelny podpis autora pracy

*MBP w Limanowej z siedzibą przy ul. M.B. Bolesnej 13 jako administrator danych osobowych informuje, że
dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji i promocji Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane uczestników będą udostępnianie jedynie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do udziału w Konkursie.
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