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Regulamin konkursu na logo i nazwę szlaków rowerowych
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie
nazwy oraz logo szlaków rowerowych łączących 6 gmin partnerskich wchodzących w obszar
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”: Dąbrowę Zieloną, Kłomnice,
Kruszynę, Miedźno, Mykanów, Rędziny.
2. Do niniejszego Regulaminu dołączono link do elektronicznej wersji mapy, na której znajduje się
propozycja przebiegu szlaków rowerowych: https://tinyurl.com/lgdmykanow.
3. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo
identyfikowalnym określeniem dla szlaków rowerowych oraz uzyskanie oryginalnego projektu
logo, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej szlaków rowerowych. Nazwa
oraz logo będą wykorzystane do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych, w
tym m.in. w materiałach elektronicznych, tablicach, znakach, na plakatach, folderach, czy innych
materiałach, a także w Internecie na stronach internetowych i mediach społecznościowych.
4. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Autor wybranego logo i nazwy szlaków otrzyma nagrodę w formie bonu na zakupy o charakterze
turystyczno-rekreacyjnym o wartości 900 zł. Autorzy dwóch wyróżnionych prac otrzymają bony o
wartości 100 zł.
7. Autorzy nagrodzonych prac, z chwilą otrzymania nagrody, przenoszą na Organizatora majątkowe
prawa autorskie do logo i nazwy szlaków rowerowych oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne ich
wykorzystanie, bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zgłoszonej propozycji nazwy i logo oraz
wyboru ostatecznej wersji logo i nazwy w ramach nagrodzonych prac.
FORMA PRACY KONKURSOWEJ
9. Praca konkursowa musi zawierać propozycję logo oraz nazwę szlaków rowerowych, których
przebieg przedstawia elektroniczna mapa wskazana w pkt 2 Regulaminu. Jedna osoba może
przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.
10. Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika komputerowa), z użyciem
maksymalnie 4 kolorów. W skład logo może wchodzić nazwa szlaków. Logo musi być czytelne
również w wersji czarno-białej.
11. Propozycja nazwy powinna się składać z nie więcej niż 20 liter. Obowiązkowo należy uzasadnić
pomysł na nazwę szlaków w miejscy wskazanym na karcie zgłoszeniowej.
12. Propozycję nazwy szlaków należy wpisać w Karcie zgłoszenia, natomiast projekt logo należy
dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive lub przesłać
mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w jednym z wybranych formatów (CDR, PDF, PNG).
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DOSTARCZENIE PRAC ORAZ ZASADY WYBORU
13. Kartę zgłoszenia wraz projektem logo należy dostarczyć w terminie do 27 kwietnia 2021 r.,
pocztą/kurierem lub osobiście na adres: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233
Mykanów lub przesłać elektronicznie na: biuro@razemnawyzyny.pl. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu do biura w Mykanowie.
14. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
15. Oceny prac w Konkursie dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia
,,Razem na wyżyny”, zwana Komisją.
16. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, łatwość kojarzenia i
zapamiętywania, estetyka formy graficznej, czytelność i funkcjonalność.
17. Nie będą oceniane prace nadesłane bądź dostarczone bez wypełnionej i podpisanej Karty
zgłoszenia, dostarczone po upływie terminu określonego w pkt. 13, niespełniające wymogu pkt. 4
oraz warunków dotyczących pracy konkursowej określonych w pkt 9-12.
18. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.
19. Informacja o zwycięskim projekcie zostanie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia
„Razem na wyżyny” (www.razemnawyzyny.pl), najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r.
20. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o wyniku konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny,
jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
22. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
Karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.
23. Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowi integralną część Regulaminu.
24. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na logo i nazwę szlaków rowerowych

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu na logo i nazwę szlaków rowerowych
I.

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika:

…………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………..

Numer telefonu:

…………………………………………………………………………..

Adres email:

…………………………………………………………………………..

II.

Propozycja nazwy szlaków rowerowych:

III.

Uzasadnienie nazwy szlaków rowerowych:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....

Oświadczenie:
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na Karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

1. Jest osobą pełnoletnią.
2. Jest autorem pracy konkursowej na logo i nazwę szlaków rowerowych łączących 6 gmin obszaru LGD
„Razem na wyżyny” oraz, że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa. Jako autor ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie

sobie rościć prawa do nadesłanej pracy konkursowej.
3.
4.
5.

Zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.
Wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do logo i nazwy na Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”,
jeśli jego praca otrzyma jedną z nagród wymienionych w pkt. 6 Regulaminu.
Zapoznał się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych (załącznik Nr 2) oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu.

.........................................................
Miejscowość, data

............................................................
Podpis autora projektu
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załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na logo i nazwę szlaków rowerowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca konkursu na logo i nazwę szlaków rowerowych
W związku z przystąpieniem do Konkursu osoby nagrodzone, poprzez podpisanie Karty zgłoszenia stanowiącej
załącznik nr 1 do Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie
zgłoszenia w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z realizacją, ewaluacją, kontrolą,
monitoringiem i sprawozdawczością Operacji, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w
Mykanowie, ul. Cicha 72.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w
konkursie.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania
nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, nie krócej niż do 31
grudnia 2028 roku na podstawie §5 ust. 1 pkt. 19 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005-6933-UM1210004/15 z dnia 10 maja 2016 r.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą członkowie komisji konkursowej, tylko w celu i zakresie
niezbędnym dla realizacji w/w konkursu.
6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej z SW na realizację operacji.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odrębnych przepisach.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

