
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO DOMU 

WCZASÓW DZIECIĘCYCH WE WRONIAWACH – 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY 

WOLSZTYŃSKIEGO 

 

 
1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. 

2. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wolsztyńskiego Pan Jacek 

Skrobisz. 

3. Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta „Na temat – Tygodnik 

Nadobrzański”. 

4. Konkurs rozpocznie się 2 marca 2023 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 30 kwietnia 

2023 r. 

5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu logo Domu Wczasów 

Dziecięcych we Wroniawach. 

7. Wyłonione w konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do 

identyfikacji wizualnej Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. 

 

2. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo, jako znaku słowno-graficznego lub 

graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją Domu Wczasów Dziecięcych. Logo 

powinno: 

1) kojarzyć się z Domem Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, 

2) być łatwe do zapamiętania i rozpoznania, 

3) wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje, 

4) być oryginalne, nowoczesne, innowacyjne, 

5) poza znakiem graficznym zawierać napis „DWD Wroniawy”, 



6) być uniwersalne i umożliwiać wykorzystywanie go w różnorodny sposób. 

2. Logo może być również opatrzone hasłem promocyjnym. 

 

3. Uczestnicy konkursu. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia, które 

sympatyzują z Domem Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, były już uczestnikami 

pobytu w DWD bądź też mają taki zamiar.   

2. Udział w konkursie zgłasza się poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszenia będącego 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz złożenie Oświadczenia będącego 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

 

4. Prace konkursowe. 

1. Projekt logo należy zgłosić do konkursu w formie pracy, na którą składa się: 

1) krótki opis genezy logo (idea, symbolika), 

2) logo w wersji kolorowej, 

3) logo w wersji monochromatycznej  

2. Projekt w wersji kolorowej oraz monochromatycznej powinien być zaprezentowany 

w wersji elektronicznej, wykonany techniką grafiki komputerowej i zapisany jako plik 

wektorowy w rozszerzeniu .pdf. Projektem  może być też praca wykonana odręcznie jako 

praca na białej kartce - płaska (kredki, ołówek, farby) przesłana w formie skanu w 

formacie .pdf. 

3. Prace konkursowe nie mogą zawierać elementów identyfikujących uczestnika 

Konkursu. 

4. Prace konkursowe winny być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi.  

5. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. 

6. Wersje elektroniczne projektu w PDF oraz opis genezy należy złożyć wraz 

z wymaganymi załącznikami (Formularz zgłoszenia – zał. nr 1 ) do dnia 31 marca 

2023 r. wykorzystując jeden z podanych poniżej sposobów: 

1) elektronicznie na adres sekretariat@dwdpalac.com 



2) osobiście, zapisane na pendrive w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo 

DWD” w siedzibie Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Wolsztyńska 13, 64 -200 Wroniawy w 

biurze mieszczącym się na parterze pałacu.  

7. Prace wysłane, złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez 

Komisję. 

8. Zgłoszone prace nie będą zwracane/odsyłane uczestnikom konkursu. 

9. W przypadku prac konkursowych złożonych elektronicznie, Organizator zastrzega 

sobie prawo żądania od Uczestnika złożenia oryginalnych załączników będących 

integralną częścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć oryginały 

powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie.  

 

5. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac. 

1. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brać pod uwagę następujące elementy: 

1) oryginalność, 

2) kreatywność, 

3) funkcjonalność, 

4) walory artystyczne, 

5) zgodność z charakterem i wizerunkiem Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach oraz 

zapisami niniejszego Regulaminu. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. Informacja o ostatecznym wyniku prac Komisji Konkursowej zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dwdpalac.com oraz 

www.powiatwolsztyn.pl. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu 

telefonicznie. 

 

6. Nagroda. 

1. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o maksymalnej wartości 500 zł, ustaloną ze 

zwycięzcą po ogłoszeniu wyników. 

2. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla wyróżnionych prac 

konkursowych. 

http://www.dwdpalac.com/
http://www.powiatwolsztyn.pl/


 

7. Prawa autorskie. 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy 

zgłoszonej na konkurs i że nie narusza ona praw osób trzecich.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę za nieodpłatne przeniesienie na Dom 

Wczasów Dziecięcych we Wroniawach całości praw majątkowych do logo promocyjnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 

Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach całości praw autorskich do logo 

promocyjnego i nieodpłatne wykorzystywanie go na wszystkich znanych polach 

eksploatacji. Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach będzie uprawniony do 

korzystania z loga bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięzcy 

konkursu. Na te warunki uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu. 

4. Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach będzie miał prawo do: 

1) upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotnienia logo bez ograniczeń, 

2) rozpowszechniania logo w każdy sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie, 

3) dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których logo utrwalono – 

wprowadzać do obrotu, używać lub wynajmować oryginał i egzemplarz logo. 

 

8. Postanowienia końcowe. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystywanie, odtwarzanie, 

powielanie nadesłanej pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu na opracowanie 

projektu graficznego logo Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. Dane 

przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz jego promocji. 

2. W związku z realizacją wymogów 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 RODO), 



Organizator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników 

konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

9.Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: 

 

1) Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2) Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

na logo Domu Wczasów Dziecięcych  

we Wroniawach – pod Honorowym  

Patronatem Starosty Wolsztyńskiego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Domu Wczasów Dziecięcych we 

Wroniawach oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu, jego danych osobowych 

(imienia, nazwiska uczestnika, adres, powiat, województwo, wiek, imię i nazwisko rodzica, 

numer telefonu, adres e-mail oraz wyniki konkursu) do celów związanych z organizacją 

konkursu, zgodnie z zasadami określonymi 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. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.). 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów w publikacjach 

dotyczących konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. Ponadto wyrażam 

zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez 

moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na 

stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów, audycjach 

telewizyjnych, prasie oraz w innych formach utrwaleń. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka oraz mojego, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w 

tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej), na potrzeby konkursu, na opracowanie 

projektu graficznego logo Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie art. 13 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 (RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Dom Wczasów Dziecięcych we 

Wroniawach, ul. Wolsztyńska 13, 64-200 Wolsztyn. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych, którym jest: Natalia 

Ratajewska tel. 783 479 791, @: kontakt@rodo-leszno.com.pl.  

3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Domu Wczasów Dziecięcych we 

Wroniawach, w tym upublicznienie wizerunku osoby nagrodzonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, jego promocji i 

podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów 

konkursu oraz a następnie przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt. Wizerunek udostępniony na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych organizatorów konkursu oraz w materiałach powstałych w związku z 

wydarzeniem przetwarzany będzie przez nieograniczony czas. 

5. Dane osobowe będą przekazywane współorganizatorom i podmiotom ściśle powiązanym 

z realizowaniem konkursu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych 

osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 

z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

10. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału dziecka w konkursie. 

11.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu     

oraz uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@rodo-leszno.com.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

na logo Domu Wczasów Dziecięcych  

we Wroniawach – pod Honorowym  

Patronatem Starosty Wolsztyńskiego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko 

autora pracy 

 

Wiek dziecka  

Adres zamieszkania  

Powiat  

Województwo  

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

 

Tel. Kontaktowy   

Adres e-mail  

 

…………………………………………… 

Podpis autora pracy 

…………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 


