
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO  
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

Rozdział 1. 
Organizator i przedmiot konkursu

1. Organizatorem konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza
jest  Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Sącza. 
2. Przedmiotem konkursu jest logo, mające postać znaku graficznego, który stanie
się  oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.

Rozdział 2. 
Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych (minimalny wiek uczestnika to 13
lat), spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.  
2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub
opiekunów prawnych 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
– akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,  
– dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym
regulaminie Konkursu,  
– dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu w terminie do 3 marca 2020r. 
4. Organizator nie może być uczestnikiem konkursu.

Rozdział 3. 
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:  – składać się z nazwy:
„Młodzieżowa Rada Miasta Nowy Sącz”, lub „MRM Nowy Sącz”.  
– działać jako symbol,  
– budzić dobre skojarzenia z Młodzieżową Radą Miasta Nowego Sącza,  
– być oryginalny, ale łatwy do zapamiętania,  
– być łatwo skalowalny,  
– być czytelny w wersji kolorystycznej i czarno-białej.  
2. Projekt powinien zawierać wersję kolorystyczną i czarno-białą (monochromatyczną).  
3. Prace konkursowe mogą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i
powinny być wolne od wad prawnych. 
4. Prace konkursowe mogą być pracami zespołowymi. Maksymalny skład zespołu to 3
osoby. Prace powinny być wolne od wad prawnych.  
5. Każdy z uczestników/zespołów Konkursu, może zgłosić maksymalnie dwa projekty.



Rozdział 4. 
Miejsce i termin składania prac

1. Konkurs trwa od dnia 13 lutego 2020r. do 3 marca 2020r, godz. 23:00.  
2. Projekt ma zostać przesłany drogą mailową w formacie PNG oraz PDF na adres
mailowy: mrm.nowysacz@gmail.com , wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz w
przypadku osób niepełnoletnich ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
3. Dodatkową wersję papierową można dostarczyć do Wydziału Edukacji i Wychowania
Urzędu Miasta Nowego Sącza, przy ul. Jagiellońskiej 14.  
4. Prace nadesłane po dniu 3 marca nie zostaną uwzględnione w rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 5. 
Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną z
ramienia  Organizatora na czas trwania konkursu, składającą się z 3 Radnych Młodzieżowej
Rady Miasta Nowego Sącza.  
2. Kryteria oceniania nadesłanych prac są następujące:   
a) zgodność projektu z tematyką,  
b) czytelność komunikatu,  
c) inwencja i pomysłowość prezentowanej tematyki,  
d) ogólne wrażenia estetyczne.  
3. Najwyżej oceniona praca stanie się oficjalnym znakiem graficznym Młodzieżowej Rady
Miasta 
4. Imię i nazwisko oraz wizerunek zwycięzcy/ów, zostanie opublikowane na profilu FB
Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza oraz w innych mediach.  
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 marca 2020 roku. O wynikach konkursu
zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy drogą mailową. Wszyscy uczestnicy zostaną
zaproszeni na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu (termin zostanie podany w wiadomości e-
mail). 
6. Zwycięzca lub zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

Rozdział 6. 
Prawa autorskie

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne  oświadczenie,
że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza  ich majątkowych oraz
osobistych praw autorskich.  
2. Zwycięski projekt logo Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza w postaci
znaku  graficznego staje się własnością Organizatora.  
3. Autor przekazuje wszelkie prawa autorskie i majątkowe dotyczące projektu na rzecz
Organizatora. 
4. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania pracy lub jej części  w jakimkolwiek
innym wydawnictwie.



Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem  błędnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.  
2. Zwycięskie logo zostanie wykorzystane do celów identyfikacyjnych i reprezentacyjnych, tj.
umieszczanie go na stronie internetowej, profilu FB Młodzieżowej Rady Miasta Nowego
Sącza, plakatach, ulotkach, gadżetach promocyjno-reklamowych itd.  
3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje komisja konkursowa.  
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na profilu FB Młodzieżowej Rady Miasta
Nowego Sącza, oraz stronie internetowej Miasta Nowy Sącz.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu na logo 

Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza

1. Imię ....................................................................................................................  

2. Nazwisko ............................................................................................................  

3. Data urodzenia ...................................................................................................   

4. Telefon ...............................................................................................................  

5. E-mail .................................................................................................................  

 

Oświadczam, że:  

- załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym autorem,  

- zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu i wyrażam chęć wzięcia udziału w

konkursie zgodnie z określonymi warunkami.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych i autorskich do nadesłanej

pracy, w zakresie określonym w regulaminie konkursu.   

 

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

 

            (miejscowość, data i podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych

praw autorskich do nadesłanej pracy mojego dziecka, w zakresie określonym w regulaminie

konkursu.   

 

                                                                         .....................................................................................................   

               (miejscowość, data i podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka)



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu na logo 

Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza 

1. Imię ....................................................................................................................  

2. Nazwisko ............................................................................................................  

3. Data urodzenia ...................................................................................................   

4. Telefon ...............................................................................................................  

5. E-mail .................................................................................................................  

 

Oświadczam, że:  

- jestem współautorem załączonej pracy,  

- zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu i wyrażam chęć wzięcia udziału w

konkursie zgodnie z określonymi warunkami.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych i autorskich do nadesłanej

pracy, w zakresie określonym w regulaminie konkursu.   

 

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

 

            (miejscowość, data i podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych

praw autorskich do nadesłanej pracy mojego dziecka, w zakresie określonym w regulaminie

konkursu.   

 

                                                                         .....................................................................................................   

               (miejscowość, data i podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

(zespół) - każdy z członków wypełnia samodzielnie



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119 informujemy, że

administratorem danych jest Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza

(adres: Ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz, w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych

mogą Państwo kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-

mail: iodo@nowysacz.pl 

 

Dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Nowego

Sącza.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. A) ww.

Rozporządzenia.  Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Przetwarzanie danych osobowych z związku z przeprowadzeniem konkursu na logo

Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane

dotyczą. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a brak wyrażenia zgody na ich

udostępnienie jest tożsamy z brakiem zgody na udział w konkursie.


