
Projekt 

Centrowe działania integracyjne - promocja, rozwój i współpraca 

dofinansowany jest z środków Gminy Wrocław. 

Regulamin 

konkursu na projekt logo 

wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 
 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt logo 

wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży "Tęcza", 

zwany dalej ”Organizatorem”. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 września 2016 r. i trwa do  28 października 2016 r. 

włącznie. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 4 listopada  2016 roku. 
 

§ 2. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo wrocławskich Centrów Rozwoju 

i Aktywności Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej ”Logo”, który stanie się oficjalną 

identyfikacją graficzną Centrów. 

2. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz 

promocyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na papierze firmowym i innych 

materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, 

gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej. 

3. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę pracy 

Centrów. 
 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Adresowany jest do dzieci i młodzieży z 

wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. 

2. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego 

zaakceptowanie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudniani przez Centra oraz członkowie 

Komisji Konkursowej, a także rodzice wychowanków Centrów. 
 

§ 4.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza zapisu 

zamieszczonego na https://goo.gl/forms/23Elw8qcpsVSfvN52 i przysłanie zdjęcia/scanu 

projektu logo na maila: swietlice.srodowiskowe@gmail.com w tytule wpisując „Konkurs 

LOGO” . 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na https://goo.gl/forms/23Elw8qcpsVSfvN52 wymaga 

podania następujących informacji o Uczestniku: 

1. imię i nazwisko,  

2. nazwa Centrum,  

3. imię i nazwisko wychowawcy,  

4. telefon kontaktowy do wychowawcy,  

5. adres e-mail wychowawcy.  

https://goo.gl/forms/23Elw8qcpsVSfvN52
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4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu 

powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

5. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym 

Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: 

1. Uczestnikowi przysługują prawa autorskie oraz prawa zależne (w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. Dz.U. 

z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do składanego projektu logo, oraz że wyraża 

zgodę na korzystanie z projektu logo na czas trwania konkursu i na cele związane z 

jego przeprowadzeniem,  

2. przystępując do Konkursu Uczestnik zapoznał się i zaakceptował warunki określone 

w Regulaminie Konkursu,  

3. przystępując do Konkursu Uczestnik nie narusza żadnego z postanowień 

Regulaminu Konkursu. 
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