
 
 

  

                       

 

                               Konkurs na Logo  

        Gminnego Centrum Wolontariatu 

 

                              Regulamin  

                                                                       

                                                                I Cele i założenia Konkursu 

 
 

1. Pomysłodawcą konkursu jest nieformalne porozumienie pod nazwą Gminnie Centrum Wolontariatu  

( GCW) mające na celu powstanie wspólnej przestrzeni do współpracy, działań nakierowanych 

na  wzajemną pomoc oraz bezcenną wymianę doświadczeń w ramach projektu MOSTY  

2. Celem Konkursu na Logo Gminnego Centrum Wolontariatu, jest wyłonienie zwycięskiej pracy, 

która stanie się wizytówką wszystkich wspólnych inicjatyw wolontariackich w Gminie Mosina.  

3. Prace powinny być autentycznym, samodzielnym i niepowtarzalnym pomysłem twórcy. 

 

                                                                     II     A d r e s a c i   K o n k u r s u 
 

                1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 11- 17 lat z Gminy Mosina 

                  2.Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem. 

                 3.Zgłoszenie pracy w konkursie jest   równoważne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie 

 

 

                                                              



                                                             III Wytyczne  

         1.Logo powinno: 

        a. Zawierać skrót GCW, nawiązywać do specyfiki wolontariatu, spełniać rolę informacyjną i     

          reprezentacyjną. W jasny, czytelny sposób odzwierciedlać jego charakter i istotę sprawczą. 

               b. Być przygotowane w kolorowej wersji graficznej , najlepiej w postaci formatu A4 w pliku PNG,  

                ewentualnie  JPG  

                 c. Wykonane z jak najlepszym wykorzystaniem umiejętności przestrzennych uczestnika 

  d. Przedstawione w 2 wersjach na tle białym oraz czarnym.  

               2.Niedozwolone jest szeroko rozumiane  kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie wszelkich     

                 ograniczonych prawem autorskim wzorców! Naruszenie zasady grozi natychmiastowym   

                 wykluczeniem i dyskwalifikacją pracy uczestnika. 

                                                  

                                                   IV    Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od 9.06.2021 do 25.09.2021 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do dnia 15.09.2021 r  graficznego 

projektu loga Gminnego Centrum Wolontariatu, przedstawionego w 2 wersjach na tle 

białym oraz czarnym, na adres mailowy wolontariat.gcw@gmail.com wraz z czytelnym 

skanem załącznika nr1 

 
6.  Komisja  złożona ze wszystkich przedstawicieli GCW wybierze najlepszy  pomysł, który stanie się    
 
      znakiem rozpoznawczym Gminnego Centrum Wolontariatu. 

 
7. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20.09.2021 na stronach Gminy Mosina . Decyzja 

Komisji Konkursowej  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Ze zwycięzcą 
konkursu skontaktujemy się osobiście. 

 
8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci tabletu,  która wręczona zostanie 

podczas Koncertu finałowego Elegant Show w dniu 25.09.2021r o godzinie 16.00 w 
Mosińskim Ośrodku Kultury. Nagroda główna dla zwycięzcy finansowana będzie w ramach 
Projektu MOSTY, którego Realizatorem i organizatorem jest Lokalne Partnerstwo  PAFW 
zawiązane dla potrzeb projektu ze Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, 
Stowarzyszenia AMBITIO, Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku 

 
9. Projekt „ MOSTY” jest finansowany ze środków Programu „ Lokalne Partnerstwa PAFW”  

Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce  oraz ze środków Gminy Mosina 

mailto:wolontariat.gcw@gmail.com


 

                                                     

 

                                                      V   Prawa autorskie 
 

1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany  załączyć skan Zgłoszenia do konkursu 
 (załącznik nr 1) na adres mailowy wolontariat.gcw@gmail.com a  oryginał dostarczyć w szkole do osoby 
opiekującej się wolontariatem będącej członkiem Gminnego Centrum Wolontariatu lub wysłać pocztą na 
adres stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, Baranówko 8, 62-050 Mosina ( decyduje data stempla 
pocztowego) 

2. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie do opracowanego przez siebie logo, 
wraz z systemem identyfikacji wizualnej, oraz prawa do wykonywania praw zależnych. Jest to jednoznaczne z 
możliwością wykorzystania logo przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji oraz nieograniczonego 
w czasie korzystania i rozporządzania nim w kraju i za granicą, w tym m.in. do: 
 a. wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i 
informacyjnej Gminnego Centrum Wolontariatu 
 b. utrwalenia i zwielokrotnienia logo wszelkimi technikami graficznymi, zwielokrotnienia poprzez 
dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych, publicznego wykorzystania logo, nadawania za 
pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,  
c. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów wydawniczych, 
informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem logo, 
 d. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie. 
 
 

 
 

IV   I n n e   w a r u n k i   K o n k u r s u 
 

 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie Konkursu jest Organizator. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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). 

2. Z klauzulą informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w ramach Konkursu można zapoznać się na stronie 

https://drive.google.com/file/d/1CUe_cjZZFvqrPxCxHBcbGI9Uqz7QyxwI/view?usp=sharing 

 
3. Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. W razie wprowadzenia zmian aktualna wersja Regulaminu zostanie 

niezwłocznie udostępniona uczestnikom Konkursu w taki sam sposób, jak niniejszy Regulamin 

   4. W razie pytań odpowiedzi udzielamy pod adresem  mailowym: wolontariat.gcw@gmail.com 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

                                          

                                Zgłoszenie uczestnika/ uczestniczki  

                  Konkurs na Logo Gminnego Centrum Wolontariatu  ( GCW)    

 

 

            Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….. 

                                                                 Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki 

 

w konkursie na Logo Gminnego Centrum Wolontariatu. 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursowego oraz klauzuli informacyjnej 

Administratora dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika konkursu……………………………………… 

 

Adres mailowy do kontaktów w sprawie konkursu …………………………………………………….. 

 

Nazwa Szkoły………………………………………………………………………………… 

 

 

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

Czytelny odpis uczestnika/uczestniczki                Miejscowość, data      

 

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego                  Miejscowość, data 

 

 

Projekt „ MOSTY” jest finansowany ze środków Programu „ Lokalne Partnerstwa PAFW”  
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce  oraz ze środków Gminy Mosina 

 

 


