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Regulamin Ogólnopolskiego konkursu  

na logo Izby Ludwika Jerzego Kerna  

w Szkole Podstawowej w Rożnowie wraz z promującym ją hasłem, 

uświetniającym jubileusz 100- lecia urodzin tego pisarza 

 

I.  ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Izba Pamięci Ludwika Jerzego Kerna w Szkole 

Podstawowej w Rożnowie  

2. Organizator ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i opracowanie projektu 

graficznego Logo Izby Pamięci Ludwika Jerzego Kerna wraz z hasłem promującym Izbę 

i uświetniającym jubileusz 100-lecia urodzin Ludwika Jerzego Kerna. 

3. Logo Izby wraz z hasłem: 

a) użytkowane będą na gadżetach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, ulotkach, 

plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej. 

b) uświetnią Jubileusz 100-lecia Ludwika Jerzego Kerna i powinny kojarzyć się z Izbą i z autorem 

„Ferdynanda Wspaniałego” – L. J. Kernem.  

c) staną się symbolami jubileuszu 100-lecia urodzin Ludwika Jerzego Kerna i wykorzystywane będą 

do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.  

Ważne też, by były oryginalne, czytelne i użyteczne. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz średnich w Polsce, 

którzy spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 propozycje.  

3. Projekty mają być realizowane indywidualnie.  

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

III. WARUNKI KONKURSU.  

1. Logo wraz z hasłem promocyjnym należy wykonać techniką kaligrafii (odręczne, ładne, kształtne, 

ozdobne pismo) z użyciem dowolnych kolorów i przesłać w wersji papierowej na kartce w formacie 

A4 lub A3 oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub pendrive w jednym z wybranych 

formatów (PDF lub JPEG, GIF lub innym graficznym po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia 

u Organizatora).  

2. Każdy projekt na odwrotnej stronie powinien być opatrzony pseudonimem, symbolem autora; 

należy dołączyć do niego zaklejoną kopertę oznaczoną takim samym znakiem. W kopercie tej 

muszą być zawarte informacje takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail autora, 

zgodnie ze wzorem Oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Na Oświadczeniu 

(załączniku nr 1 do Regulaminu), autor projektu konkursowego własnoręcznym podpisem wyraża 

zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności 

w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się 

i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich.  
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3. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia 

i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora bądź 

w innych mediach wykorzystywanych przez Organizatora, gdzie prace będą prezentowane.  

4. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane jedynie dla 

potrzeb konkursu.  

5. Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia (załącznika nr 1 do Regulaminu) nie będą brane 

pod uwagę. 

6. Załącznik nr 1 – Oświadczenie, uczestnicy powinni umieścić w zaklejonej kopercie, dołączonej do 

projektu/- ów, o której mowa w ust. 1 wyżej – celem zachowania anonimowości prac i ochrony 

danych osobowych. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH. 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo Izby wraz z hasłem promującym Izbę Pamięci 

Ludwika Jerzego Kerna w Szkole Podstawowej w Rożnowie” wraz z wypełnionym drukiem 

Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć na adres:  

Elżbieta Bukowiec, Szkoła Podstawowa w Rożnowie, 33-316 Rożnów 269, województwo 

małopolskie. 

2. Termin nadsyłania prac – do 01.09.2021 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac 

w trakcie przesyłki. 

 

V. OCENA PRAC. 

1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Spośród nadesłanych prac, najlepszą z nich wybierze Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora w celu uzyskania opinii oraz wybrania najlepszych prac. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac konkursowych podlega akceptacji przez 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną 

zaprezentowane zakodowane prace. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH. 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30.09.2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych 

wykorzystywanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

w Rożnowie. 

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie i e-mailowo o wynikach konkursu. 

4. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym 

do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska zwycięzcy 

konkursu, a także zwycięskiego projektu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

reklamowych oraz w mediach i w Internecie. 
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6. Sponsorem nagród jest Antykwariat OTO Książka 24 Jakub Wełnowski 

Antykwariat OTO Książka 24,  

strona: https://otoksiazka24.pl/  

e-mail: otoksiazka@gmail.com 

 

7. Nagrody 

Za najlepszy projekt - 1.miejsce, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną 2 

nagrody książkowe oraz  kod rabatowy -20% na zakupy w sklepie online Oto Książka 24 ,  

za 2. miejsce - 1 nagroda książkowa oraz  kod rabatowy -20% na zakupy w sklepie online Oto 

Książka 24 ,  

za 3. miejsce – 1 nagroda książkowa. 

Organizator przewiduje też 8 wyróżnień w postaci  8 kodów rabatowych - 20% na zakupy 

w sklepie online Oto Książka 24. 

Ponadto najlepsze projekty oraz wyróżnione prace zostaną zamieszczone w Izbie Pamięci L. J. 

Kerna (podpisane imieniem i nazwiskiem twórcy) i w mediach społecznościowych 

wykorzystywanych przez Organizatora.  

8. Przekazanie nagrody nastąpi po podpisaniu z autorem nagrodzonego projektu odrębnej umowy 

o przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu Logo i hasła zgodnie 

z niniejszym Regulaminem. Nagrodzony uczestnik potwierdzi pisemnie odbiór nagrody.  

9. Zwycięzca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi projektu w wersji elektronicznej. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE. 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie 

uczestnika konkursu, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu składa oświadczenie w tym 

zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez 

osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba 

zgłaszająca pracę zrekompensuje koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 

z tego tytułu. 

2. Zwycięski projekt staje się własnością Izby Pamięci Ludwika Jerzego Kerna w Rożnowie po 

podpisaniu umowy z autorem zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. 

3. W ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze z autorem 

nagrodzonego projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw 

autorskich do opracowanego projektu w celach użytkowych: 

a. utrwalania, nieograniczonego powielania różnymi technikami, 

b. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłanie przy 

pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

c. publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej 

wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i 

ulotkach, 

https://otoksiazka24.pl/
mailto:otoksiazka@gmail.com
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4. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania 

w ograniczonym zakresie. 

5. Przesłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

powyższych warunków (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania 

i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłaniania zwycięzców. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu. 

5. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie 

możliwość zmian i uzupełnień. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź 

przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych Organizatora na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rożnowie oraz w siedzibie Izby – Szkole Podstawowej 

w Rożnowie. 

6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania go w wersji papierowej w siedzibie 

Izby oraz w wersji elektronicznej na profilu społecznościowym Szkoły Podstawowej w Rożnowie.  

7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

9. W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod 

numerem telefonu 793320931, e-mail – bjeta@poczta.fm. 

 

 

SPONSOR NAGRÓD 

  

mailto:bjeta@poczta.fm


5 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Ogólnopolskiego konkursu na logo  

Izby Ludwika Jerzego Kerna w Szkole Podstawowej w Rożnowie  

wraz z promującym ją hasłem, uświetniającym jubileusz 100- lecia urodzin tego pisarza 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O UDZIALE W KONKURSIE 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

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

Telefon: ……………………………………….…., e mail: ……………………………………………….……………………….. 

Ilość zgłaszanych projektów (zaznaczyć właściwe): 

⃣ 1 projekt 

⃣ 2 projekty 

Pseudonim/symbol autora projektu 

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

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Rożnowie, Rożnów 

269, 33-316 Rożnów, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, adres mailowy, dla celów związanych 

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na logo wraz z hasłem promującym Izbę Pamięci L.J. Kerna 

w Rożnowie i uświetniającym jubileusz 100-lecia urodzin Ludwika Jerzego Kerna, zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych.  

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na 

stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje Szkoła Podstawowa 

w Rożnowie, Rożnów 269, 33-316 Rożnów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; posiadam prawo 

dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ww. konkursie. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na logo wraz z hasłem promującym Izbę 

i jubileusz 100-lecia urodzin Ludwika Jerzego Kerna i w pełni akceptuję jego warunki. 

5. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo wraz z hasłem promującym 

Izbę i jubileusz 100-lecia i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów 

prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. 

Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

6. Oświadczam, że jestem uczniem (zaznaczyć właściwe): 

⃣ szkoły podstawowej 

⃣ szkoły średniej 

7. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową, majątkowych praw 

autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na projekt logo wraz z hasłem promującym Izbę i jubileusz 100-

lecia urodzin Ludwika Jerzego Kerna na wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji 

i zobowiązuję się taką umowę zawrzeć. 

 

Własnoręczny i czytelny podpis uczestnika konkursu: 

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

Data:  

…………………………………… 


