
Zarządzenie Nr 179 /Z/2021 

Burmistrza Połczyna-Zdroju 

z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu na opracowanie projektu 

graficznego logo Szwajcarii Połczyńskiej oraz nadania regulaminu konkursu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 , art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Szwajcarii Połczyńskiej. 

§ 2. Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na 

opracowanie projektu graficznego logo Szwajcarii Połczyńskiej stanowiący Załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Połczynie-Zdroju. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   Burmistrz Połczyna-Zdroju 

 

Sebastian Witek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia 
Burmistrza Połczyna-Zdroju 

Nr 179/Z/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

na opracowanie projektu graficznego logo 

Szwajcarii Połczyńskiej 

 

I. Organizator: Gmina Połczyn – Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Sebastiana 

Witka, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój. 

 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo Szwajcarii 

Połczyńskiej, który zawiera w sobie nazwę „Szwajcaria Połczyńska” lub 

towarzyszy mu napis „Szwajcaria Połczyńska”. 

 

II. Przedmiot konkursu: 

 

1. Celem Konkursu jest uzyskanie projektu logo Szwajcarii Połczyńskiej, spełniającego 

funkcję marketingową i informacyjną. 

2. Logo powinno zawierać elementy czytelnie nawiązujące do symboliki kojarzącej się ze 

Szwajcarią (krajem) oraz do symboli kojarzących się z Gminą Połczyn-Zdrój. Może 

nawiązywać do tradycji, historii, geografii, krajobrazu oraz charakteru uzdrowiskowego 

gminy. 

3. Nadesłane prace przejdą na własność Gminy Połczyn-Zdrój, z możliwością ich 

wykorzystania w całości lub w części w ramach ostatecznej koncepcji, którą po 

uzgodnieniach zatwierdzi Urząd Patentowy. Organizator ma prawo do opatentowania 

pracy i zgłoszenia jej jako znaku towarowego/do zarejestrowania dzieła w Urzędzie 

Patentowym jako własnego znaku towarowego. 

4. Ostateczna wersja logo Szwajcarii Połczyńskiej, po objęciu ochroną prawną, będzie 

udostępniana podmiotom prywatnym nieodpłatnie. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. 



2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, w tym amatorów i 

profesjonalistów, grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów, 

studentów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) dostarczenie bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju 

lub pocztą w formie pisemnej projektu zgodnego z wymaganiami określonymi 

w pkt IV niniejszego Regulaminu, 

2) dostarczenie bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju 

lub pocztą  w formie pisemnej wypełnionego zgłoszenia, podpisanego 

oświadczenia i podpisanej zgody i klauzuli stanowiących Załączniki do 

niniejszego Regulaminu 

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie 

Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków 

najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby przysposobione. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej: 

1. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej (format 

wydruku A4, papier twardy) oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym 

(płyta CD/DVD lub na pendrive). 

2. Projekt logo w wersji papierowej powinien być przedstawiony w dwóch wersjach 

kolorystycznych: wielobarwnej i czarno-białej mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm oraz 

2 cm x 2 cm. 

3. Projekt należy zapisać ponadto na oznaczonej imiennie płycie CD/DVD jako pliki: 

1) w formacie grafiki wektorowej AI lub EPS lub CDR 

2) w formacie PDF 

3) w formacie grafiki rastrowej TIFF, JPG i PNG 

4) w wersjach: wielobarwnej i czarno-białej. 

4. Czcionki użyte w projekcie muszą zostać zamienione na krzywe. 

5. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów 

identyfikujących jej autora. 

6. Zgłoszone prace muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik 

Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej 

zgłoszonej do Konkursu, przysługujące mu wyłącznie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do pracy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób 



trzecich, że pracy nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy i ponosi pełną i wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z 

ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw do zgłoszonych prac. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej 

publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji 

konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, tj. 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w 

nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego 

celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do 

wydawnictwa książkowego, wykorzystywania pracy w zakresie działań promocyjnych 

Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy 

eksponowania pracy na znaczkach, plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych, 

dowolnych technikach, nieograniczonego w czasie korzystania z pracy i jego 

egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami. 

 

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy w całości lub w części w ramach 

ostatecznej kompozycji logo, w szczególności Uczestnik udziela Organizatorowi  

zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek pracy, w tym również do 

wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

9. Kompletne prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach oznaczonych 

napisem „Logo Szwajcarii Połczyńskiej – Konkurs”, w których należy umieścić: 

1) projekt logo w wersji papierowej (o którym mowa w pkt. IV.2.) 

2) płytę CD/DVD lub nośnik (o których mowa w pkt. IV.3.) 

3) wypełnione załączniki do Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1-3). 

10. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą odsyłane uczestnikom. 

 

 

 



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

 

1. Prace konkursowe należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo 

Szwajcarii Połczyńskiej - Konkurs”, na adres: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac 

Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 12:00 (decyduje 

data stempla pocztowego). Powyższy termin jest terminem ubiegania się o nagrodę w 

rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 

2. Prace nie spełniające wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

VI. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu 

wymagań określonych w Regulaminie, oceny Prac Konkursowych oraz wyboru 

najlepszego projektu. 

2. Skład Komisji Konkursowej stanowić będą co najmniej 3 osoby wskazane przez 

Burmistrza Połczyna-Zdroju. 

3. Kryteria oceny prac: 

1) walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, estetyka, 

oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń, sugestywność skojarzeń ze 

Szwajcarią i Połczynem-Zdrojem. 

2) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki, 

3) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach 

ekspozycyjnych. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja 

Komisji Konkursowej wymaga zatwierdzenia Burmistrza Połczyna-Zdroju. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację o zmianie terminów Organizator 

zamieści na swojej stronie internetowej www.polczyn-zdroj.pl 

 

VII. Ogłoszenie wyników: 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: do 20 maja 2021 r. 

2. Główna informacja o zwycięskiej pracy i jej autorze zostanie podana na stronie internetowej 

www.polczyn-zdroj.pl oraz w prasie i mediach społecznościowych 

3. Organizator skontaktuje się bezpośrednio w formie pisemnej tylko z laureatem Konkursu w 

celu ustalenia terminu dopełnienia formalności i przekazania nagrody. 

http://www.polczyn-zdroj.pl/
http://www.polczyn-zdroj.pl/


 

VIII. Nagroda: 

1. Komisja dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu na logo Szwajcarii Połczyńskiej. 

Autor otrzyma nagrodę finansową, w wysokości 3 000,00 PLN brutto (trzy tysiące złotych), 

pomniejszoną o ciężary o charakterze publicznoprawnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora a wszelkie autorskie prawa majątkowe 

we wskazanych w treści niniejszego Regulaminu polach eksploatacji przejdą na rzecz 

Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną i z chwilą jej wypłaty. 

3. Dane autorów prac mogą zostać upublicznione m.in. podczas prezentacji prac. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli w jej ocenie 

złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, w 

tym wykorzystania go w całości lub w części w ramach ostatecznej kompozycji, w celu jego 

skutecznego wykorzystania. 

7. Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją również w 

dowolny sposób przekazywać lub udostępniać osobom fizycznym i prawnym. 

 

IX. Prawa autorskie 

1. 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. W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, 

osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 

powstaną z tego tytułu. 

2. W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania 

zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z 

akceptacją powyższych warunków. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin 

Konkursu można pobrać ze strony internetowej: www.polczyn-zdroj.pl Z chwilą dokonania 

zgłoszenia, osoby i organy wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający, stają się 

Uczestnikami Konkursu i zgadzają się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja 

http://www.polczyn-zdroj.pl/


Regulaminu przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem koperty ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami, w tym z załącznikami nr 1 –3 do Regulaminu Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 

Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z organizacją 

Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 

Uczestników Konkursu. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

6. Pytania i wątpliwości należy kierować do Wydział Rozwoju Gminy i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, tel.: (94) 36 66 120, e-mail: promocja@polczyn-zdroj.pl 

mailto:promocja@polczyn-zdroj.pl

