
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza 
konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) 

promującego konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne 
realizowane na terenach wiejskich pn. „Przyjazna Wieś”  

 

REGULAMIN KONKURSU NA ZAPROJEKTOWANIE  ZNAKU GRAFICZNEGO 
(LOGO) KONKURSU PRZYJAZNA WIEŚ ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH  

I. Postanowienia ogólne  
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie jednolitego znaku 

graficznego promującego Konkurs „Przyjazna Wieś” (logo Konkursu „Przyjazna Wieś”), 
zwanego dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.  

 
II. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
2. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres: 

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

1) tel. (22) 623-18-19 
e-mail: izabela.kurek@minrol.gov.pl 

2) tel. (22) 623-25-84 
e-mail: dorota.lawera@minrol.gov.pl 

 

 

III. Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo) Konkursu 

„Przyjazna Wieś”, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającego 
rolę promocyjną oraz informacyjną. 

2. Wyłonione w Konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Konkursu 
„Przyjazna Wieś”, zarówno w formie papierowej  (banery) jak i elektronicznej na stronach 
internetowych instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.  

IV. Warunki uczestnictwa  
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą wziąć w nim udział wszystkie 

zainteresowane osoby. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu 
indywidualnie lub zespołowo.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.  

3. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż dwóch projektów.  
4. Projekt musi spełniać następujące kryteria:  

a. być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania,  
b. nadawać się do wykorzystania na materiałach promocyjnych i informacyjnych 

(plakaty, banery),  
c. projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do 

wykorzystania,  
d. składać się z kombinacji znaku graficznego i wyrazów zawierających nazwę 

konkursu,  
e. logo może być wykonane w dowolnym kształcie, dowolnych kolorach oraz 

dowolnej czcionce. 



5. Pracę konkursową należy wykonać:  
• w formie kolorowego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm w formacie A4. 

Na odwrocie powinno znaleźć się hasło 6-cyfrowe. 
• w formie czarno-białego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm w formacie A4.

Na odwrocie powinno znaleźć się hasło 6-cyfrowe. 
• w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wektorowym cdr lub eps 

lub w formatach BMP lub JPG, 300 DPI.  
Nośnik powinien być oznaczony hasłem 6-cyfrowym, identycznym jak w wersji 
papierowej. 

6. Do projektu należy dołączyć kopertę z tym samym hasłem 6-cyfrowym, które widnieje na 
pracach, z dopiskiem: Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”. 
W kopercie należy umieścić: powtórzone hasło 6-cyfrowe, zgłoszenie konkursowe 
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2).  

V. Termin i miejsce składania prac konkursowych  
7. W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną dostarczone do Organizatora do dnia 

30 czerwca 2010 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres 
Organizatora:  
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, 
pokój nr 481 
z dopiskiem "Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”. 
Prace konkursowe nadesłane po ww. terminie  nie będą podlegały ocenie.  

8. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu.  

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają 
zwrotowi.  

VI. Nagrody  
1. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto.  
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda przyznana zostanie 

zespołowi w łącznej wysokości 5 000 zł.  
3. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o należne podatki i składki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania 

nagrody. Dopuszcza się sytuację, w której nagroda nie zostanie przyznana.  
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
6. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony odrębnie. 

VII. Ocena  
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora. 

Członkami Komisji Konkursowej będą pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju  
2. Wsi. W skład Komisji będzie wchodzić 5 osób (słownie: pięć osób), którym przewodniczył 

będzie Przewodniczący Komisji.  
3. Komisja dokona wyboru jednego, najlepszego projektu przy zachowaniu anonimowości 

zgłoszonych projektów. Prace oceniane będą pod względem artystycznym oraz 
funkcjonalnym.  

4. Decyzja Komisji zapada większością głosów.  
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.  
6. Po ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa wskaże autora nagrodzonej pracy. 
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 lipca 2010 r. 



8. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl 

 
 
VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich prawa majątkowych 

do wybranej pracy. 
1. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi autorskich praw majątkowych do opracowanego przez siebie 
znaku graficznego (logo) Konkursu „Przyjazna Wieś”, będącego przedmiotem Konkursu 
w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu składanym przez uczestnika 
Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
IX. Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście 
i nie naruszają praw osób trzecich.  

2. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).  

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na banerach, plakatach 
Organizatora oraz na stronie internetowej KSOW. 

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem 
Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej 
wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania 
w ograniczonym zakresie.  

5. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich 
w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa osób trzecich.  

6. Niniejszy regulamin jest zamieszczony  na stronie internetowej Organizatora: www.ksow.pl 
7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu.  
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego  
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

X. Załączniki do regulaminu: 
Załącznik nr 1 - zgłoszenie konkursowe 
Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 
 


