Projekt Z ptačí perspektivy je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a také z prostředků
státního rozpočtu. Překračujme hranice.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O REKLAMNÍ SLOGAN
A LOGO OBCE BIERAWA

I.

Pořadatel:

- Obecní kulturní a rekreační centrum v Bierawie, ul. Kościelna 2 47-240 Bierawa
- Obecní úřad Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa

II.

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je zvýšení rozpoznatelnosti obce, tvoření lokální identity a také její pozitivního příjmu.
Mělo by to se konát výběrem nejzajímavějšího sloganu a logo, které budou propagovat obec Bierawa, s
kterými bude totožná a identifikovaná.
Zároveň slogan jak i logo by měly vyjadřovat specifiku a také zahajovat přirodní, kulturní
a hospodářské hodnoty z ohledem na odvětví, s kterými obec je spojena.
Zvolené logo a slogan budou používány cílem propagace a popularizace obce
Soutěž je pořádaná v rámci realizace projektu Z ptačí perspektivy spolufinancováného z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj a také z prostředků státního rozpočtu. Překračujme hranice.
III. Podminky účasti:

- Soutěž je veřejná
- Účastníkem soutěže může být každá zletilá nebo nezletilá fizická osoba. V případě nezletilých
-

-

-

osob nutný je pisemný souhlas rodiče nebo zakonného zastupce, podle vzoru (příloha č. 1 k těmto
pravidlům)
Návrhy je třeba posílat spolu se správně vyplněnou Přihláškou (příloha č.2 k těmto pravidlům)
Návrhy je třeba doručit osobně nebo poslat poštou (na adresu Obecního kulturního a
rekreačního centra ul. Kościelna 2 47-240 Bierawa ) - v zalepené obálce s poznámkou
„Soutěž Slogan, Logo Obce“
Rozhodující z hlediska dodržení soutěžní lhůty je datům doručení do Obecního kulturního a
rekreačního centra.
Lhůta předkládání přihlášek končí 31 března 2017 r. ve 14 hod.
Závěr soutěže do 20 dubna 2017 r. Jméno vitěze bude zveřejněno na webových stránkach
Obecního kulturního a rekreačního centra v Bierawie. Předání cen se bude konat během letošního
Obecního Dne Dětí 11 června 2017 r.
Je možné předložit neuplný návrh, tzn. jen slogan nebo jen logo.
Každý účastník může předložit maximalně jednu nábídku pro slogan a jednu pro logo.
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IV. Podmínky předkládání reklamního loga

1. Soutěžní návrhy je třeba předkládat na listu papíru formát A4
2. Návrhy mohou být vytvořeny libovolnou technikou, však z ohledu na cíl, tvůrce by měl se postarat
o to, aby logo bylo snadno kopírovat a vytvořit elektronickou podobu.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit grafickou podobu zvoleného loga v případě potižu
u jeho napodobení a skalování.
V. Zavěrečná ustanovení:

1. Soutěž bude mít dvou vitězů – zvlášť slogan a logo.
2. Pro vítěze je určená věcná odměna ve výši 500 PLN každá.
3. Každý, kdo se rozhodl zúčastnit soutěži souhlasí s těmito pravidly, současně spuhlasí

s převodem autorského práva na Pořadatele a také oznamuje, že jeho návrh neporušuje cizí
autorská práva , především majetkové a osobní.
V případě nároků z důvodu porušení autorských práv , odpovědnost nese osoba, která přihlásila
logo nebo slogan do soutěže.
4. Majitelem zvoleného sloganu a loga je Pořadatel soutěže a může je použivat libovolným
způsobem.
5. Pořadatel vyhrazuje si právo užívání přihlášených návrhů bez uhrazení dodatečného honoráře
6. Návrhy bude hodnotit Hodnotící komise, která bude zahájovat zaměstnanců Obecního kulturního a
rekreačního centra v Bierawie – dvě osoby, a také Obecního úřadu Bierawa – dvě osoby
7. Rozhodnuti Hodnotící komise je konečné a není možne se proti ní odvolat.
8. Hodnotící komise si vhrazuje právo nerozhodnutí o vitězi soutěže.
9. Pořadatele si vyhrazují právo zveřejnění jména a přijmení a také informací o vitězích soutěže a
umištění těchto informací v reklamních publikacích nebo médích.
10.V případě předložení identických reklamních sloganů nebo logo, rozhoduje datum odeslání
11.Soutěžní práce se soutěžícím nevracejí
12.Více informací na téma soutěže:
a)Mirosław Wierzba, Obecní Kulturní a Rekreační Centrum v Bierawie, 774872192
b)Katarzyna Kostka, Obecní Uřád Bierawa, 77 4872266 (interní tel.čislo 106)

