
REGULAMIN KONKURSU  

NA LOGO HERBATY LIPOWEJ - „LIPNICKA LIPINA” 

 

ORGANIZATOR 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznie symbolu (logo) herbaty lipowej – „Lipnickiej 
lipiny”, rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej oraz pasji uczestników, promocja gminy Lipnica 
Murowana, obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na śliwkowym szlaku” oraz produktu tradycyjnego – 
„Lipnickiej lipiny”. 

Logo wykorzystywane będzie przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej do celów 
identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itd.  w/w produktu. 

Logo powinno kojarzyć się z regionem, jego kulturą, historią, dziedzictwem, tradycjami                           
i obrzędowością. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na śliwkowym szlaku”      
i posiada charakter jednoetapowy. Skierowany jest do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu logo zgodnego z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym regulaminie.  

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.  

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo. 

W konkursie nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

 

FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

Konkursowe prace winny być wykonane ręcznie dowolną techniką malarską (farba, kredka, ołówek, 
pisak) lub komputerowo (praca powinna być wówczas wydrukowana na formacie A4 oraz zapisana na 
płycie CD). 

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 16 cm x 20 cm. 

W swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych. 

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

- być czytelne i łatwe do zapamiętania 

- być łatwo identyfikowane z w/w produktem 

- składać się z: tylko logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu graficznego będącego symbolem 
lub zawierać połączeniu dwóch wcześniej wymienionych  

- logo nie powinno być skomplikowane pod względem kolorystycznym i graficznym. 

Pracę należy dostarczyć w kopercie opisanej godłem (pseudonimem) autora. 

Do pracy powinna być dołączona druga koperta zawierająca następujące dane: 

- imię i nazwisko autora 

- godło autora (pseudonim) 

- rok urodzenia 



- w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka                  
w konkursie (Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ....... na udział w konkursie na logo herbaty 
lipowej – „Lipnicka lipina” organizowanego przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej) 

- adres do korespondencji 

- e-mail 

- telefon kontaktowy 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16 czerwca 2014 r. na adres:  

Gminny Dom Kultury 

32-724 Lipnica Murowana 74 

z dopiskiem „Konkurs na logo herbaty lipowej – „Lipnicka lipina”. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

Powołane przez organizatora jury będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz 
wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.  

Komisja artystyczna będzie oceniać zgłoszone prace pod względem: 

- zgodności logo z wytycznymi 

- oryginalności znaku i łatwości jego zapamiętywania 

- czytelności i funkcjonalności logo 

- estetyki wykonania pracy 

Komisja konkursowa dokona oceny prac. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.   

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 27 lipca 2014 r. 

O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani 
telefonicznie.  

 

NAGRODY 

Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej dla zwycięzcy w wysokości 300,00 zł oraz 
finansowych wyróżnień dla pozostałych wyłonionych laureatów. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w regulaminie.   

Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zrzeczeniem się przez wykonawcę praw autorskich na rzecz 
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z deklaracją, iż nie naruszona ona dóbr osobistych       
i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę 
zgłaszającą pracę. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, tel. 14 
6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl 


