
Regulamin konkursu na projekt graficzny logo 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim 

 
1.Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz 

Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim 

Mariola Olszewska, ogłaszają konkurs na logo biblioteki w związku z 

Ogólnopolskimi Obchodami Tygodnia Bibliotek w postaci znaku graficznego, 

który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. 

 

 Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: 

-promocyjnych, 

-identyfikacyjnych, 

-reprezentacyjnych, 

-korespondencyjnych.  

Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością statutową Miejsko – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim, a w szczególności 

umieszczone będzie na: 

-plakatach, 

-ulotkach, 

-nośnikach elektronicznych i w Internecie, 

-nośnikach reklamy zewnętrznej, 

-gadżetach promocyjno-reklamowych. 

 

2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo) 

nawiązującego do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie 

Pomorskim. 

 3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Ocenie będą podlegały tylko 

prace indywidualne. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie 

projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszego 

regulaminu. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace 

konkursowe. 

5. Wymagania projektowe 

Projekt prosimy dostarczyć na płycie CD oraz w wersji wydrukowanej z 

załączoną klauzulą informacyjną oraz kartą zgłoszeniową osobiście lub 

listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko- Gminna 

Biblioteka Publiczna ul. Rynek 8, 87-330 Jabłonowo Pomorskie; preferowana 

grafika wektorowa (Corel Draw) lub jpg. 

6. Termin nadsyłania prac 

Termin dostarczenia prac upływa  30 maja 2019 roku do godz. 12:00 



Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki lub zaginięcie. 

Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych. 

7. Kryteria oceny prac konkursowych 

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

-spełnienie warunku opisanego w pkt. 1. 

-czytelność komunikatu 

-funkcjonalność 

-pomysłowość 

-oryginalność 

-łatwość konwersji na różne media. 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji zostaną 

zaprezentowane zakodowane prace. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu 

Ogłoszenie wyniku nastąpi do dnia 14.05.2019 r. Wynik zostanie podany do 

wiadomości publiczne na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebook. 

Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku telefonicznie lub              

e-mailowo. 

9. Prawa autorskie  

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Zwycięski projekt logo 

w postaci znaku graficznego stanie się własnością Miejsko- Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jabłonowie Pomorskim. 

10. Postanowienia końcowe 

Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji 

zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w 

celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane prace 

zostaną opatrzone informacją o autorze. Zgłoszenie pracy w konkursie jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu 


