
Regulaminu Konkursu  

Lokalnej Grupy Działania „Razem Dla Radomki” 

dotyczący opracowania logo  

Portalu Turystycznego www.wdolinieradomki.pl. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” 

z siedzibą w Radomiu przy ul. Wernera 9/11, zwane dalej „Organizatorem” 
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo (znaku identyfikacji graficznej) Portalu 

Turystycznego www.wdolinieradomki.pl. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie logo cechującego się oryginalnością, przejrzystością 

i funkcjonalnością, a także znaczącym poziomem artystycznym. Logo będzie służyło jako 
identyfikacyjny, marketingowy oraz informacyjny element Portalu Turystycznego.  

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: Organizatora oraz Portalu Turystycznego 

www.wdolinieradomki.pl. 
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. 

6. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs trwa od 20 lipca do 31 sierpnia 2011 roku (do godziny 16:00). 

2. Logo dostarczone po terminie nie będzie podlegało ocenie. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wieku. 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego opiekuna osoby 

niepełnoletniej na uczestnictwo w Konkursie. 

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie opracowanego logo 

wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronach 

www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl oraz w regulaminie). 
5. Każdy uczestnik ma prawo wysyłać maksymalnie trzy prace, dotąd niepublikowane.   

6. Prace należy wykonać w dwóch wersjach: 

a. papierowej - mieszczące się w polu 15cm x 15cm na papierze formatu A4. 
b. elektronicznej - zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości min. 1200 x 1600 

pikseli, na nośnikach CD/DVD 

7. Pełne zgłoszenie (praca papierowa, praca elektroniczna oraz wypełniony poprawnie 

formularz) należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11   

26-600 Radom 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 048 38 58 996.  
 

III. Rozstrzygnięcie konkursu. 
1. Nagrodami w konkursie są Wydawnictwa Regionalne 

2. Prace konkursowe zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni powołane do tego celu Jury, 

składające się z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora. 
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

4. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 7 września 2011 roku.  

5. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub 

mailowo.  
 

IV. Uwagi końcowe. 

1. Wszystkie zgłoszone prace pozostają w archiwum Organizatora konkursu. 
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

http://www.wdolinieradomki.pl/
http://www.razemdlaradomki.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/


Formularz zgłoszeniowy: 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………. 

Numer telefonu …………………………………………………………………. 

Adres email …………………………………………………………………. 

Krótki opis pracy …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy nadesłanej na konkurs na opracowanie logo 

Portalu Turystycznego www.wdolinieradomki.pl, organizowanym przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.  

Nadesłana pracy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących 

przepisów prawa. 

……………………………… ……………………………………… 

Miejsce i data   Podpis autora  

 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na opracowanie logo 

Portalu Turystycznego www.wdolinieradomki.pl. 

Wyrażam zgodę na prezentowanie nadesłanej pracy w ramach wystawy pokonkursowej oraz 

na jej publikacje w dokumentacji konkursowej, w tym m.in. na stronie internetowej LGD 

„Razem dla Radomki ” oraz na Portalu Turystycznym www.wdolinieradomki.pl. 

Wyrażam zgodę na przeniesienie na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Radomki” praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na opracowanie logo. 

……………………………… ……………………………………… 

Miejsce i data   Podpis autora  

http://www.wdolinieradomki.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/

