
Regulamin konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin
 

§1 Cele konkursu:

 • wybór logo Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin 
• zachęcanie młodzieży do współpracy z Młodzieżową Radą Gminy    
Czerwin 
• promocja Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin 
• promowanie talentów młodych ludzi

§2 Zasady udziału w konkursie 

1.  Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy 
Czerwin  

2.  Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę. 
3.  Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 
4.  Praca powinna przedstawiać propozycję na logo Młodzieżowej 

Rady Gminy Czerwin. 
5. Technika wykonania pracy dowolna, lecz uczestnik jest zobowiązany

do przesłania jej w formacie komputerowym (zapisana w formacie 
SVG) 

6. Praca ma obowiązek zawierać napis ,,MRG CZERWIN”, 
umieszczony najlepiej na kontrastującym tle. 

7.  Praca powinna być sporządzona w trzech wariantach:
a) kwadratowy – 1:1 
b) poziomy – 4:1 
c) pionowy – 1:4 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wraz z prawidłowo 
wypełnionym Formularzem Konkursowym (którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie do dnia 15 
stycznia 2023 roku (decyduje data wpływu), na adres: 
mrg@czerwin.pl  z tytułem: „KONKURS NA LOGO MRG”.

2. Uczestnik zobowiązuje się przenieść całość majątkowych praw 
autorskich na rzecz Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin. 

3. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające 
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym wypadku: 
a) przesłania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w ust. 1, 
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b) przesłania Formularza Konkursowego wypełnionego nieczytelnie, 
niekompletnie lub nieprawidłowo, 
c) dołączenia do Formularzu Konkursowego więcej niż jednej pracy,
d) zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz, 
e) zgłoszenia na Formularzu Konkursowym więcej niż jednego 
uczestnika,
f) załączona praca nie będzie wykonana samodzielnie. 
g) praca nie będzie spełniać wymogów określonych w Regulaminie.

 §4 Warunki odpowiedzialności 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, 
niekompletne lub doręczone po terminie.

 §5 Postępowanie konkursowe 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję właściwą ds. 
promocji Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin, Opiekuna Rady, 
przedstawiciela Urzędu Gminy Czerwin, wraz z Prezydium Rady, na 
podstawie następujących kryteriów: 
a) zgodność pracy z tematyką, 
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c) ogólne wrażenia estetyczne;
d) odwołanie do wartości regionalnych.
2. Ostateczną decyzję podejmuje ogół Rady na swojej Sesji, po 
uprzednim głosowaniu internetowym.
3. Najwyżej oceniona praca zostanie nagrodzona. 
4. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony o 
wygranej poprzez telefon kontaktowy oraz adres mailowy.
5. Organizator poinformuje zwycięzcę o czasie i miejscu wręczenia 
nagrody.
6. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Czerwin 
9. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Wójta 
Gminy Czerwin, w postaci tabletu graficznego 



 §6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania 
konkursu i jego rozstrzygnięcia. 
2. Nadesłane Formularze Konkursowe i prace nie podlegają 
zwrotowi. 
3. Logo wybrane w konkursie będzie wykorzystywane przez 
Młodzieżową Radę Gminy Czerwin m.in. w materiałach 
drukowanych, plakatach oraz w innych materiałach przedstawianych 
publicznie. 
4. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Czerwin, 
ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin.
5. Ewentualne pytania należy kierować za pomocą platformy 
Facebook Messenger do strony Młodzieżowa Rada Gminy Czerwin 


