


Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

ul. ………………………………………………………………………………………………. 

kod…… - ……. miejscowość ……………………………………………………………….. 

telefon ……………………    fax ……………………  e-mail ……………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do konkursu projekt/y LOGOTYPU 

MAKOWA MAZOWIECKIEGO jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych 

praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w 

szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia 

przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.  

 

 

….…………...………………………………… 

      Data i podpis osoby zgłaszającej projekt 
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia nr 92/2015  

Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego  

z dnia 6 sierpnia 2015 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest osoba w Wydziale Rozwoju 

Gospodarczego, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji – tel. 29 71 42 128, 

e-mail: promocja@makowmazowiecki.pl 

II. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego w postaci znaku graficznego, zwanego dalej „logo”.  

2. Logo będzie miało zastosowanie do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i 

promocyjnych Miasta Makowa Mazowieckiego. 

III. Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób zajmujących się 

amatorsko lub profesjonalnie projektowaniem graficznym. 

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.  

3. Każdy z uczestników/zespół może zgłaszać dowolną ilość projektów pod warunkiem 

oznaczenia każdej zgłoszonej pracy konkursowej opisem bądź numerem.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

IV. Termin i miejsce składania prac 

Prace konkursowe w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na logo Miasta 

Makowa Mazowieckiego” należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (pok. Nr 28) lub 

przesłać na adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6, 06-200 
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Maków Mazowiecki, w terminie od 06 sierpnia do 30 września 2015 r. Decyduje data 

wpływu do siedziby Organizatora.  

V. Harmonogram 

1. Ogłoszenie konkursu 06.08.2015 r. 

2. Termin nadsyłania prac 30.09. 2015 r.  

3. Głosowanie na FB Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego: 01 – 07.09.2015 r. 

4. Obrady Komisji Konkursowej: 8.10.2015 r.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu:  9.10.2015 r.  

VI. Wymagania wobec pracy konkursowej 

1. Praca konkursowa musi zawierać: 

a) Projekt logo Miasta Makowa Mazowieckiego na planszy formatu A4. 

Plansza musi zawierać: logo w wersji podstawowej kolorowej i jego 

najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie. Plansze należy podpisać 

imieniem i nazwiskiem autora/autorów projektu oraz dołączyć 

zgłoszenie konkursowe, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

LUB 

b) Projekt logo na płycie DVD lub CD zapisany w formacie JPG, w formacie 

A4 w wersji podstawowej kolorowej i jego najmniejsze dopuszczalne 

pomniejszenie oraz dołączone zgłoszenie konkursowe, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

LUB 

c) Projekt logo zapisane w formacie JPG, w formacie A4 w wersji 

podstawowej kolorowej i jego najmniejsze dopuszczalne 

pomniejszenie wraz z dołączonym zgłoszeniem konkursowym, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu – przesłane na 

adres: promocja@makowmazowiecki.pl 

2. Prace niespełniające wymogów lub przesłane po terminie nie będą podlegały 

ocenie Komisji Konkursowej. 

VII. Ocena prac konkursowych 

1. Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo: 
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a) Poprzez głosowanie na Facebooku (50% oceny) 

b) Poprzez ocenę Komisji Konkursowej (50%) 

2. W pierwszym etapie prace konkursowe ocenią internauci na stronie 

www.facebook.com/burmistrz.makowa poprzez oddanie głosu/Lubię to! 

3. W drugim etapie prace konkursowe oceni powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, co oznacza, że 

internautom oraz członkom Jury zostaną zaprezentowane zakodowane prace. 

5. Komisja konkursowa oceni prace w oparciu o następujące kryteria: 

a) Wartości projektowe: inspirowane dziedzictwem kulturowym, 

przyrodniczym i kierunkami rozwoju Miasta Makowa Mazowieckiego, 

oddanie jego specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność: 

b) Wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń łatwość 

rozpoznawania i zapamiętywania, 

c) Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania 

przekazu, czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji 

czarno-białej oraz wersji kolorowej. 

6. Ze swoich obrad Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który przedstawi 

Organizatorowi. 

7. Wybrany projekt zostanie przedstawiony do opinii i uchwa lenia przez Radę 

Miejską.  

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego 

www.makowmazowiecki.pl 

www.facebook.com/burmistrz.makowa 

www.facebook.com/ummakowmazowiecki.pl  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie praw do nierozstrzygania konkursu. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

IX. Nagrody  

Dla autorów trzech najwyżej ocenionych prac przewidziane są nagrody.  
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X. Prawa autorskie 

1. Zwycięski projekt logo dla Miasta Makowa Mazowieckiego stanie się własnością 

Organizatora. 

2. Autor zwycięskiej pracy zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na 

Organizatora praw autorskich do opracowania projektu logo. 

3. Prawa autorskie pozostałych prac pozostaną własnością autorów a Miasto, nie 

wykorzysta ich w swoich materiałach promocyjnych bez zgody autora. 

4. Miasto Maków Mazowiecki zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

praw autorskich do wystawienia prac zgłoszonych do konkursu na wystawie we 

wskazanym przez Organizatora miejscu.  

XI. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub 

odwołania konkursu z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. Informacja 

taka niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

oraz na www.facebook.com/ummakowmazowiecki.pl 


