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Regulamin konkursu na projekt logo 

dla Młodzieżowej Rady Krakowa 

 

§ 1. Organizator i Uczestnicy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Krakowa zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.  

3. Uczestnicy niepełnoletni są reprezentowani przez swoich opiekunów prawnych.  

4. Projekty mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.  

5. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz radni Młodzieżowej Rady 

Krakowa VI kadencji.  

§ 2. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie dla Młodzieżowej Rady Krakowa znaku 

graficznego – logo, które będzie symbolem identyfikującym markę ( Młodzieżową Radę Krakowa)  

2. Logo będzie wykorzystywane w celu identyfikacji działalności Młodzieżowej Rady Krakowa, może 

być umieszczane na wszelkich dokumentach tworzonych przez Młodzieżowej Rady Krakowa, 

materiałach promocyjnych, nośnikach reklamy, jak i na stronie internetowej Młodzieżowej Rady 

Krakowa.  

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu internetowym, wskazanym przez organizatora.  

a. Pod adresem: https://goo.gl/forms/NzgjG3v5RGvNEd3b2  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest, dostarczenie w sposób i w terminie określonym w 

regulaminie projektu zgodnego z wymaganiami.  

3. Pełnoletni uczestnik konkursu lub opiekun prawny składają w treści karty zgłoszeniowej 

oświadczenie o:  

a. spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,  

b. własnym autorstwie zgłaszanego projektu oraz, że przesłane projekty stanowią jego wyłączną 

własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że 

zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane,  

c. akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

rzecz realizacji konkursu. 

d. zobowiązaniu się do przeniesienia praw autorskich do projektu w przypadku wygrania konkursu.  
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§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt i skutki ich niespełnienia 

1. Projekty należy prezentować i przedkładać w wersji elektronicznej.  

2. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie PDF lub PNG o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 300 dpi i 1920×1080 px lub zostać stworzone techniką wektorową.  

3. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.  

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach. 

5. Nadsyłane projekty nie mogą zawierać elementów które umożliwiłyby identyfikacje uczestnika 

konkursu.  

6. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu lub 

podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczeni z konkursu.  

7. Uczestnicy konkursu, których projekty nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego 

Regulaminu zostaną wykluczeni z konkursu.  

8. Jeżeli uczestnik konkursu, którego projekt został wytypowany na logo, nie podpisze umowy o 

przeniesienie autorskich praw majątkowych Komisja wyklucza uczestnika z konkursu i wyznacza 

następny według punktacji projekt jako zwycięski.  

9. Komisja nie bierze pod uwagę projektu, jeżeli uczestnik konkursu, będący jego autorem wycofał się 

z konkursu.  

10 Zgłoszone do konkursu projekty nie podlegają zwrotowi.  

11. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień 

do zgłoszenia projektów do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu odpowiedzialność prawna dotyczy 

także ich opiekunów prawnych.  

12. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania projektów.  

13. Zgłoszenie projektów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

§ 5. Termin składania projektów konkursowych 

 1. Projekty wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 

kwietnia 2019r. 

 2. Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do Organizatora. 
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§ 6. Kryteria oceny projektów konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

 1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokonuje Komisja Konkursowa, 

zwana dalej „Komisją”.  

2. Przedstawicieli Komisji powołuje Organizator.  

3. Komisja składa się z 5 osób.  

4. Komisja pracuje w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie. 

 6. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych w niniejszym Regulaminie i 

w ogłoszeniu o konkursie oraz czytelność logo, jego walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne 

oraz możliwości technologiczne wykorzystania projektu we wszystkich obszarach działalności pole 

ochronne znaku.  

7. Każdy przedstawiciel Komisji dokonuje wyboru najlepszych w jego ocenie projektów, nadając im 

punkty 1-5 adekwatnie do swojej oceny. Najwyższa liczba punktów oznacza najlepiej ocenioną pracę.  

8. Projekty, które uzyskają punkty, zostaną wpisane na listę według kolejności przyznanych im 

punktów. 

 9. Młodzieżowa Rada Krakowa przeprowadza wstępną selekcję projektów wyłaniając poprzez 

głosowanie listę 10 -15 projektów, które zostaną później podane ocenie Komisji Konkursowej.  

10. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje uczestnikowi konkursu odwołanie.  

11. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.mrk.krakow.pl wraz z prezentacją nagrodzonego projektów.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania, nieznacznych zmian w projekcie, w celu 

lepszego dostosowania projektu do potrzeb Młodzieżowej Rady Krakowa.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zostanie zgłoszonych mniej 

niż 5 projektów oraz jeżeli zdaniem Komisji żaden ze zgłoszonych projektów nie realizuje wymagań, o 

których mowa w niniejszym Regulaminie. 

§ 7. Nagroda 

 1. Uczestnik konkursu, którego projekt otrzymał najwyższą punktację otrzymuje Nagrodę Rzeczową – 

Tablet graficzny - HUION INSPIROY Q11K, Książkę - LOGO DESIGN LOVE, PowerBank - TP-Link TL-

PB10400  

2. Nagroda zostanie wręczona na najbliżej sesji Młodzieżowej Rady Krakowa lub w szczególnym 

przypadku wysłana na koszt Organizatora, na wskazany adres przez Uczestnika. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestnika konkursu, 

będącego autorem nagrodzonego projektu.  

4. Laureat Konkursu zostanie zaproszony na uroczystą sesję Młodzieżowej Rady Krakowa w dniu 9 

czerwca 2019 . Na sesji będzie odbędzie się prezentacja nowego logo MRK i wręczenie dyplomu.  
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§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.  

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.mrk.krakow.pl.  

3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu konkursu 

Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mrk.krakow.pl.  

4. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udziela Organizator pod adresem e-mail: 

rada@mrk.krakow.pl lub na stronie mrk.krakow.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

http://www.mrk.krakow.pl/
http://www.mrk.krakow.pl/

