
REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 
„Logo podokręgu” 

I Postanowienia ogólne 
§1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs graficzny „Logo, 
podokręgu”, którego celem jest wyłonienie jednego, najlepszego pomysłu na znak słowno - 
graficznego Podokręgu Piłki Nożnej – Częstochowa,  zwanego w dalszej części Regulaminu 
„Herbem”  

§2 
1. Organizatorem konkursu graficznego "Logo podookręgu” (zwanego dalej „Konkursem”) 
jest Zarząd Podokręgu Częstochowa. 
 

§3 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które według swojej opinii posiadają 
wiedzę i umiejętności gwarantujące sprawne poruszanie się w pracach graficznych.  
2. Projekty mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu Podokręgu ani pracownicy 
Organizatora. 

§4 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.09.2012 roku i będzie trwał do dnia 31.10.2012 roku 
włącznie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
2. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam Uczestnik.  

§5 
1. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie trzy prace o tematyce wskazanej 
w §6 . 
2. Praca konkursowa musi być przedstawiona w formie projektu zapisanego na płycie 
CD/DVD lub przesłanego na adres email:andrzejsuchecki1959@o2.pl  jako plik otwarty 
nadający się do edycji w programach CorelDRAW, Adobe Photoshop lub Adobe Ilustrator a 
także zapisany w formacie TIF. 
3. Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2012 włącznie, w podpisanej imieniem i 
nazwiskiem autora kopercie lub korespondencji elektronicznej z dopiskiem „Konkurs 
graficzny – Logo podokręgu” na adres: ul.Wolności 21c 42-200 Częstochowa 
lub adres email: andrzejsuchecki1959@o2.pl  . 

§6 
1. Praca powinna przedstawiać propozycję znaku słowno-graficznego Podokręgu Piłki 
Nożnej Częstochowa. 

§7 
1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: dane Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, numer telefonu). 
2. Do przesyłki zawierającej zgłoszenie projektu do Konkursu należy załączyć załącznik nr 1 
stanowiący oświadczenie w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich na 
Organizatora konkursu. 
3. Jeżeli oświadczenie będzie wypełnione niewłaściwie projekt(y) nie będzie rozpatrywany 
przez Organizatora i nie weźmie udziału w Konkursie. 
4. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ewentualnej 
wystawie pokonkursowej lub publikacjach Organizatora. 

§8 
1. Organizator odrzuci prace, które nie spełniają warunków przewidzianych niniejszym 
Regulaminem. 
2. Nienagrodzonych prac Organizator nie zwróci Uczestnikom Konkursu. Uczestnik 
Konkursu nie będzie podnosić w związku z powyższym żadnych roszczeń przeciwko 
Podokręgowi Piłki Nożnej Częstochowa. 



3. Komisja konkursowa, która składa się z Członków Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej 
Częstochowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru prac, w terminie do dnia 30 
października 2012r. włącznie. 
4. Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie oceny nadesłanych prac konkursowych. 
Decyzja komisji zostanie potwierdzona protokołem wyboru. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu. 
6. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub decyzja uznająca, że nagroda nie będzie 
przyznana jest ostateczna. 
7. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 
8. Nie jest dopuszczalne przeniesienie praw do nagrody na inną osobę. 
9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listem poleconym. 
10. Wydanie nagrody nastąpi do dnia 30 listopada 2012. 

§9 
1. Nagrodą w konkursie jest: 
a. Nagroda rzeczowa w postaci tabletu, 

II Postępowanie reklamacyjne 
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, które mogą być wnoszone przez 
jego Uczestników, powinny być składane do Podokręgu (na piśmie) na adres wskazany w 
niniejszym regulaminie, przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż do dnia 
30.11.2012 włącznie. 
2. Organizator, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 
zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 
3. Wszelkie reklamacje będące następstwem niezastosowania się Uczestnika do 
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrzone. 
4. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika Konkursu stanowiska Organizatora, o 
którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach 
ogólnych. 

III Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Podokręg Piłki Nożnej Częstochowa. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 
przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
2. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter 
dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania. 

IV Postanowienia końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Powyższe nie będzie 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
Lista załączników : 

1) Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH 
PRAW MAJĄTKOWYCH 


