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REGULAMIN KONKURSU 

 NA ZNAK IDENTYFIKACYJNY-GODŁO 

LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ  

WOKÓŁ DRAWY 

 

 
§ 1 

Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, zwany dalej 

Organizatorem ogłasza konkurs na znak identyfikacyjny-godło Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Wokół Drawy, zwany dalej Konkursem. 
 

§ 2 

Zasady udziału w Konkursie, o którym mowa w § 1 oraz sposób jego przeprowadzenia  
określono w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3 

Cel  Konkursu i przeznaczenie znaku identyfikacyjnego 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie znaku identyfikacyjnego-godła LOT Wokół Drawy 
spośród zgłoszonych projektów. 

2. Znak identyfikacyjny-godło wyłoniony w toku Konkursu będzie wykorzystywany przez 

Organizatora do celów informacyjno-promocyjnych. 
 

§ 4 

Uczestnicy 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 
Dobiegniew, Gminę Kalisz Pomorski, Gminę Recz, Gminę Bierzwnik i Gminę Drawno oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwa Powiatowe na terenie 

wyżej wymienionych gmin. 
 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Osoba pragnąca wziąć udział w Konkursie dostarcza na adres Organizatora projekt 
znaku identyfikacyjnego-godła LOT Wokół Drawy oraz wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) i podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 
do regulaminu). Formularz i oświadczenie muszą być dodatkowo podpisane przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Projekty na konkurs należy zgłaszać indywidualnie. 

3. Każdy Uczestnik może przedstawić dwie prace. 

4. Projekt powinien odnosić się do rzeki Drawy jako motywu przewodniego, a ponadto 
spełniać następujące kryteria: 

a) zawierać odniesienie do charakterystycznych dla gmin Bierzwnik, Kalisz Pomorski, 
Dobiegniew, Drawno i Recz walorów turystycznych, 

b) przedstawiać komunikat związany z tematem konkursu, 

c) cechować się walorami artystycznymi, oryginalnością pomysłu i związkiem z 
głównymi celami działalności LOT Wokół Drawy. 

5. Projekty mogą być wykonane w postaci rysunku, kompozycji kolorystycznej, formy 
przestrzennej w dowolnej technice graficznej i plastycznej (np. wydzieranka, 
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wyklejanka, ołówek, kredka, akwarela itp). Rozmiar projektu nie może przekraczać 
wymiarów formatu A3 (270x420 mm).  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 
projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego 
wykorzystania. 

7. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace 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 Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 
nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw 
autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

9. Termin nadsyłania/składania prac konkursowych wraz z dokumentami, o których 
mowa w § 5 ust. niniejszego Regulaminu mija w dniu 29.02.2012r. Pod uwagę brana 
jest data stempla pocztowego lub data wpływu potwierdzona przez pracownika 
Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie ul. Jeziorna 2 (Spichlerz). 

10. Projekty należy dostarczyd w zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem kopercie z 
dopiskiem „Konkurs na znak identyfikacyjny-godło  Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Wokół Drawy” na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy 73-220 

Drawno ul. Jeziorna 2 razem z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 
nr 1 do Regulaminu) i podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu). 
Autorzy projektów dostarczonych bez ww. dokumentów nie będą uczestnikami 
Konkursu.  

11. W wypadkach nieregulowanych Regulaminem wszelkie decyzje o dopuszczeniu i 
przyjęciu uczestnika do Konkursu podejmuje Organizator. 

 

§ 6 
Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w dniach 15.01.2012 do 10.03.2012r. włącznie.  

2. Termin nadsyłania prac konkursowych mija w dniu 29 lutego 2012r. 
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora. 
4. Komisja Konkursowa oceni przyjęte do konkursu projekty na podstawie określonych 

w § 5 ust. 4 Regulaminu kryteriów oceny. Komisja Konkursowa określi także 
zgodność złożonych projektów z zasadami Regulaminu.  

5. W celu zapewnienia bezstronności oceny projektów sekretarz Komisji Konkursowej 
nada poszczególnym pracom konkursowym numery, a Komisja Konkursowa wyłoni 
zwycięzcę nie znając jego danych personalnych jedynie na podstawie oceny 

projektów. Sekretarz Komisji Konkursowej nie będzie uczestniczył w ocenie 
projektów. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu sekretarz Komisji Konkursowej na 
podstawie sporządzonej wcześniej listy poda do wiadomości Komisji Konkursowej 
dane personalne zwycięzcy.  

6. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

7. Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów oraz wyboru 
zwycięskiego projektu odbędzie się w terminie do 14 dni od ostatecznej daty 

zgłaszania prac konkursowych. 
8. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów, są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

9. Zastrzega się, że ocena Komisji Konkursowej może skutkować brakiem wyłonienia i 
wytypowania zwycięskich projektów, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia 
konkursu i rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6  Regulaminu. 

10. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze 

jego projektu oraz przyznaniu nagrody w formie pisemnej oraz telefonicznej nie 
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później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru przez Komisję Konkursową 
zwycięskiego projektu. Zawiadomienie określać będzie również miejsce i termin 
przekazania nagrody. 

11. Nadesłane projekty będą zwracane po upływie 6 miesięcy od zakończenia Konkursu 
wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika.  

 
§ 7 

Nagroda 

1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma 1500 zł. 
2. Protokolarne przekazanie nagrody przez Organizatora Konkursu autorowi  

zwycięskiego projektu (jego rodzicom lub prawnym opiekunom) nastąpi w miejscu i 

w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa § 6 ust.10 Regulaminu. 
 

§ 8 

Przekazanie praw 

Osoby biorące udział w Konkursie przesyłając dokumenty zgodnie z § 5 ust. 1 
Regulaminu, udzielają Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, na zasadach 

wyłączności, prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań określonych w 
§ 3 ust.2 Regulaminu. 

 
§ 9 

Dane osobowe 

1. Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy ponosi odpowiedzialność za 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997r. (Dz. U. 
Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza dobrowolną zgodę uczestnika na przetwarzanie 
jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu promocji, realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 
wydania nagrody oraz i promocji związanej z Konkursem.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 
Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 
Organizator. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lotwokoldrawy.net 
oraz www.drawno.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu 
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w 
miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. 
 

§11 

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – wzór formularza, 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia. 
 
 
 

 

http://www.lotwokoldrawy.net/

