
Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego p.t. LOGO 

Fish&Grill

Rm.4040.1.2014

I. Organizator konkursu

Urząd Miasta Legionowo, reprezentowany przez  Romana Smogorzewskiego - Prezydenta Miasta 
Legionowo,  ul.  marsz.  Józefa  Piłsudskiego  41,  05-120  Legionowo,  tel.   22  774  20  31 
http://www.legionowo.pl/

II. Cele konkursu

1. Opracowanie  znaku  promującego  miejskie  wydarzenie,  umacniające  markę 
Legionowo.Porusza!

2. Ukazanie twórczości artystycznej jako źródła osobistej satysfakcji.

3. Możliwość zdobycia doświadczenia i sprawdzenia swoich umiejętności.

III. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu  jest  opracowanie  znaku  graficznego,  który będzie  używany jako 
LOGO Fish&Grill do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych (zał. nr 2 
do Regulaminu – krótki opis wydarzenia).

2. Znak graficzny nie może naruszać wartości etycznych oraz praw osób trzecich. 

3. Projekty  LOGO  powinny  przewidywać  możliwość  wszechstronnego  wykorzystania  (na 
drukach  firmowych,  wizytówkach,  folderach,  tablicach,  banerach,  reklamach,  gadżetach, 
itp.). Wybrane LOGO będzie stanowić element marki miasta.

IV. Zasady uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić studenci Akademii Sztuk Pięknych, którzy: 

a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,

b) dostarczyli  wraz  z  projektem opracowanego  znaku  graficznego  wypełnioną  kartę 
zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje  się  własnością  Organizatora,  który 
może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i 
prawnych.  Autor  pracy  zwycięskiej  konkursu  zobowiązany  jest  do  przeniesienia  na 
Organizatora majątkowych  praw  autorskich  do  opracowanego  przez  siebie  LOGO  na 
polach  eksploatacji  opisanych  szczegółowo  w  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach 
pokrewnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. W tym 
celu Autor zawrze z Organizatorem umowę (Załącznik numer 3 Regulaminu konkursu), co 
będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy 
konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji. 

V. Forma prezentacji projektu konkursowego

1. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksymalnie 3 kolorów, w 
tym  skali  szarości  i  /  lub  kolorów  marki  Legionowo.Porusza!),  powinien  być 
naklejony/zaprezentowany na  sztywnym podkładzie,  w dwóch rozmiarach:  dużym (max. 
200 x 200 mm) oraz miniaturze (25 x 25 mm). Logo powinno utożsamiać się  z  marką 
Legionowo.Porusza! Opis - CMYK:0,50, 100, 0; RGB: 247, 148, 30; CMYK: 100,0,0,0; 
RGB: 0, 174, 239; CMYK: 50,0,100,0; RGB: 141,198, 63.

http://www.legionowo.pl/


2. Projekt z „LOGO Fish&Grill” powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego, 
zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG oraz w wersji wektorowej w formacie CDR. 
Plik  powinien  być  zapisany w rozdzielczości  minimum 300 dpi  i  powinien  dopuszczać 
możliwość dowolnej zmiany skali bez utraty jakości i proporcji. 

3. Do projektu „LOGO Fish&Grill” należy dołączyć w formie broszurki tekstowej: 

a) Opis znaku graficznego,

b) Kolorystykę  określającą  odpowiednie  barwy według palety PANTONE,  CMYK i 
RGB  wraz  z  dopuszczalnymi  wersjami  kolorystycznymi,  tj.  podstawową, 
monochromatyczną  w  skali  szarości  oraz  achromatyczną  w  kolorze  czarnym  i 
białym,

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa projekty LOGO. 

VI. Miejsce i termin nadsyłania prac

1. Projekty LOGO należy dostarczyć osobiście  lub wysłać pocztą w zamkniętej  kopercie  z 
dopiskiem:  „Konkurs  na  LOGO  Fish&Grill”  wraz  z  czytelnie  wypełnioną  kartą 
zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu) i opisaną płytą CD-R, na adres: 

Urz d Miasta Legionowo,ą

ul. Pi sudskiego 41,ł

05-120 Legionowo 

2. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 marca 2014 roku do godz. 16.00 
(decyduje data, godzina wpływu do siedziby Organizatora). 

3. Organizator  konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  pocztowe  lub 
kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również 
odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją Konkursu oraz 
za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 
konkursu. 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury. 

5. Projekty złożone w konkursie nie będą odsyłane do nadawcy.

VII. Ocena prac

1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt V. oceniane będą według poniższych 
kryteriów: 

a), łatwość zapamiętywania i spójność znaku z tematyką imprezy (0 - 10 pkt),

b) oryginalność znaku i wartości promocyjne (0 - 5 pkt),

d) czytelność i funkcjonalność (0 - 5 pkt).

Oceniana praca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

2. Oceny prac dokona powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo Komisja Konkursowa 
składającą się z 4 pracowników Urzędu Miasta Legionowo oraz z min. 2 specjalistów z 
wyższym wykształceniem plastycznym.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 



VIII Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 kwietnia 2014 roku. 

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.legionowo.pl.

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem. 

4. Organizator konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i 
informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych 
informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i internecie. 

5. Zwycięski projekt zostanie zatwierdzony jako LOGO Fish&Grill Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Legionowo.

IX Nagroda

1. Autor  najlepszego  projektu,  który  wybierze  Komisja  Konkursowa,  otrzyma  nagrodę 
pieniężną w wysokości 2000 zł netto.

2. Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy konkursu po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta 
(zał. nr 2)/

XI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu  zastrzega  sobie  prawo do  wprowadzania  zmian  w regulaminie  oraz 
przerwania lub odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

3. Wszelkie  kwestie  i  pytania  związane  z  organizacją  konkursu  należy kierować na  adres: 
Urząd Miatsa Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, Referat Marketingu, e-
mail: kinga.bak@um.legionowo.pl

mailto:kinga.bak@um.legionowo.pl
http://www.legionowo.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY p.t.  LOGO Fish&Grill

1. Dane uczestnika konkursu   

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………...

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………

2. Adres do korespondencji i dane kontaktowe   

Miejscowość: …………………………………….. Ulica: ……………………………………….

Nr domu: ……………………………….. Kod pocztowy: ……………………………………….

Nr telefonu: …………………………… Adres e-mail: …………………………………………..

Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………

3. Oświadczenia   

a) Oświadczam,  że  znam  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  Konkursu  na 
opracowanie projektu graficznego p.t. LOGO Fish&Grill;

b) Oświadczam, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich  majątkowych  i  osobistych  praw  autorskich.  W przypadku  wystąpienia  przez 
osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 
powyżej  osoba  przekazująca  zrekompensuje  Organizatorowi,  jako  wyłącznie 
odpowiedzialna,  koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 
roszczeń  odszkodowawczych,  zwalniając  Organizatora  od  wszelkich  zobowiązań, 
jakie powstaną z tego tytułu,

c) Oświadczam,  iż  w  przypadku  uznania  złożonej  przeze  mnie  pracy  za  najlepszą, 
wyrażam  zgodę  na  przeniesienie  na  Organizatora nieodpłatnie  na  podstawie 
odrębnej umowy, autorskich praw majątkowych do tej pracy w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszelkich polach 
eksploatacji wskazanych w umowie i powołanej ustawie (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.),

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
z  późn.  zm.)  przez  Organizatora konkursu  dla  celów  związanych  z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa w pkt. a, w tym na 
ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

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

                         /miejscowość i data/                                                                        /podpis autora projektu/



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

W 2014 r konkurs Fish&Grill o zdrowym odżywianiu oraz zachęcanie do aktywnego, wspólnego 
spędzania  czasu,  odbędzie  się  już  po  raz  piąty.  Ideą  tego  przedsięwzięcia  jest  propagowanie  i 
pogłębianie  wiedzy  o  grillowaniu,  a  przede  wszystkim  wykorzystanie  naturalnego  wyróżnika 
powiatu  legionowskiego,  jakim jest  Jezioro  Zegrzyńskie  i  jego dary.  Impreza  ta  jest  wspaniałą 
okazją do integracji społeczeństwa, promocji regionu oraz promocji naturalnej żywności. Natomiast 
wprowadzenie  motywu  rywalizacji  zapewnia  wszystkim uczestnikom imprezy wiele  radosnych 
emocji.

Konkurs po raz kolejny odbywać się będzie w dwóch kategoriach: dla mieszkańców aglomeracji 
warszawskiej oraz dla restauratorów z całej Polski. Podczas imprezy jury składające się ze znanych 
kucharzy wybierać będzie najlepsze danie grillowane z ryby.
Konkursowi towarzyszy zawsze bardzo wiele atrakcji skierowanych do mieszkańców w różnym 
wieku w formie rodzinnego pikniku. Partnerem naszego przedsięwzięcia co roku jest znany kucharz 
Carlos  Gonzales  –  Tejera.   Obok  konkursu  organizujemy  „publiczne”,  masowe  gotowanie. 
Mieszkańcy  wspólnymi  siłami  co  roku  przygotowują  inne  danie,  ostanio  była  to  grochówka. 
Gwiazdami wieczoru podczas imprezy są znani artyści. 

Bardzo bogaty blok przeznaczony jest dla dzieci. 

Legionowo.Porusza! głosi hasło Legionowa, a wartości miasta, jakimi są zdrowie, wspólnota oraz 
aktywność, wpisują się w tematykę imrezy oraz promują piękny powiat.



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

UMOWA o dzieło Rm.4040.1.2014

zawarta  w  dniu  …...................  r.  pomiędzy Gminą Miejską  Legionowo  –  Urzędem  Miasta 
Legionowo z siedzibą:
przy  ul.  Piłsudskiego  41  w  Legionowie  05-120,  NIP:  536-001-56-21,  REGON:  000524832 
reprezentowanym przez:
Romana Smogorzewskiego – Prezydenta Miasta Legionowo, uprawnionego do zawarcia umowy 
w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo,
zwanym dalej Miastem,  

a

…...........................................
zwanymi  dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie LOGO Fish&Grill na warunkach określonych w 
niniejszej Umowie.

2. Miasto  zastrzega a  Wykonawca przyjmuje  jako zobowiązanie,  że  pomysły  muszą być 
oryginalne, nie mogą być zapożyczone czy używane w innym miejscu przez inny podmiot, 
nie mogą być przedmiotem praw autorskich innej osoby.

§ 2

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przekazania projektu logotypu, w terminie do 15.04.2014 r.;  powinien być przekazany 
osobno w formacie jpg, CMYK oraz eps (plik otwarty)

2)  naniesienie  poprawek  w  projekcie  na  wniosek  Miasta  w  terminie  14  dni  od  ich 
otrzymania.

2. Do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy, zobowiązane i upoważnione, są  
            niniejsze osoby: 
      Ze strony Wykonawcy:.................................................................................................................. 
      Ze strony Miasta: Kinga Bąk, mail: kinga.bak@um.legionowo.pl, tel.: 22 766-40-00 wew. 41-84

§ 3

1. Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  §5  ust.1 przenosi  na  Miasto 
autorskie  prawa  majątkowe  do  przedmiotu  zamówienia  wymienionego  w  §2  ust.1 na 
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalenie logo,
b) zwielokrotnienie  logo  określoną  techniką,  w  szczególności:  drukowanie,  kopiowanie, 

wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową 
(w tym na dyskietkach, płytach CD lub DVD),

c) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy prezentacji logo,
d) wprowadzenie logo do pamięci komputerów, 
e) umieszczanie logo  w sieci Internet,
f) publiczne udostępnianie  logo.

Przekazanie autorskich praw majątkowych na określonych w niniejszym ustępie  polach 
eksploatacji  oraz  przekazanie  własności  nośnika,  na którym utrwalony zostanie projekt, 
nastąpi z chwilą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty określonej w §5 ust. 1  za 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

mailto:kinga.bak@um.legionowo.pl


Celem usunięcia  wątpliwości,  Strony zgodnie  wyjaśniają,  że przeniesie  autorskich  praw 
majątkowych  nie  dotyczy  specjalistycznej  wiedzy  z  zakresu  technik  projektowania, 
specyfikacji graficznych   oraz jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje w przekazanych 
protokołem projektach.

§ 4

W ramach umowy Miasto zobowiązuje się do:

1. Przekazywania uwag Wykonawcy dotyczących przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu otrzymania materiałów przez Wykonawcę.

2. Naniesienia najwyżej dwukrotnie poprawek do przesłanego projektu logotypu

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Miasto zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
2200 złotych brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto ) płatne  przelewem po 
wykonaniu  i  przekazaniu  dzieła,  w  terminie 30  dni  od daty  dostarczenia  prawidłowo 
wystawionego rachunku.  

2. Rachunek należy wystawić na:  Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 
Legionowo, NIP: 536 – 001 – 56 - 21, REGON: 000524832.

3. Od wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 Miasto odprowadzi należny podatek.

§ 6

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 7

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8

W  przypadku  ewentualnych  sporów  strony  dążyć  będą  do  rozstrzygnięć  polubownych.  W 
przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sprawy w sposób polubowny sądem właściwym dla 
jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla Miasta.

§ 9

Niniejsza  umowa  sporządzona  została  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach.  Dwa 
egzemplarze dla Miasta i jeden dla Wykonawcy.

Miasto: Wykonawca:


