
 

Regulamin konkursu: 

Stworzenie LOGO „OSiR w Komprachcicach” 

1. Celem konkursu jest opracowanie nowego logo OSiR i dobra zabawa. 
 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna z wyłączeniem organizatorów, tj. pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do posiadania 
zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie – zgody będą weryfikowane po 
wyłonieniu zwycięzców.  
 

3. Czas trwania konkursu: od 25 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. do godziny 23:59. (w tym okresie 
należy dostarczyć „projekty” do organizatora. Można to zrobić w następujący sposób, wraz z 
podaniem imienia, nazwiska i nr tel. : 
 poprzez e-mail: biuro@osir.komprachcice.pl 
 dostarczając osobiście lub pocztą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 
 wysyłając MMS na nr tel. 518 647 801 
 udostępniając na FB na profilu OSiR Komprachcice 

https://www.facebook.com/OSiR.Komprachcice 
 

4. Uczestnicy przystępują do konkursu dostarczając projekt logo (zdjęcie, projekt, skan, rysunek, itp.) 
zwanym dalej „projektem”  np. : 
 
 poprzez malowanie kredką, ołówkiem, flamastrem itp. 
 poprzez użycie narzędzi elektronicznych (np. programy do projektowania itp.) 
 inne dowolne sposoby. 

 

5. Uczestnicy przystępujący do konkursu tym samym akceptują regulamin konkursu oraz potwierdzają, 
że wykonane prace są w 100% ich autorstwa. 
 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację „projektów”.  
 

7. Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 „projekty”. Dostarczenie większej ilości „projektów” od 
jednego uczestnika spowoduje, że nie będą one brane pod uwagę.  
 

8. Jak zdobyć NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI ? 
Dnia 15 czerwca 2020 r. zostaną opublikowane na FB na profilu OSiR Komprachcice wszystkie 
zgłoszone do konkursu „projekty”. Od tego momentu do 21 czerwca do godz. 23.59 można 
głosować w formie „lajkowania” na opublikowane projekty. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9. Prace będą nagradzane w trzech kategoriach:  
 

 NAGRODA GŁÓWNA - rozstrzyga jury powołane przez organizatora 

 NAGRODA PUBLICZNOŚCI - zwyciężają prace, które zdobędą największą liczbę polubień  
(„lajków”) – w przypadku zdobycia miejsc ex aequo, ostateczną decyzję podejmuje jury.  

 NAGRODY - WYRÓŻNIONE „PROJEKTY”  -  o ocenie i ilości prac wyróżnionych w tej kategorii  
decyduje jury powołane przez organizatora. 

 

10. Nagrody i ich wartości: 

 NAGRODA GŁÓWNA - (bon na sprzęt rekreacyjno – sportowy wartości 500,00 zł) 

 NAGRODA PUBLICZNOŚCI  - (bon na sprzęt rekreacyjno – sportowy wartości 350,00 zł) 

 NAGRODY - WYRÓŻNIONE „PROJEKTY”  - upominki niespodzianki 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu konkursu. 

 

INFORMACJE: 

 Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach: biuro@osir.komprachcice.pl 
 
 Strona internetowa organizatora:  www.osir.komprachcice.pl 
 
 Fanpage organizatora: https://www.facebook.com/OSiR.Komprachcice 
 
 AKTUALNE LOGO OSiR: 

 

 

 Organizator zastrzega sobie, że majątkowe prawo autorskie do „projektu” logo uczestnika 

Konkursu, które zostanie wykorzystane do opracowania nowego logo OSiR przechodzi na 

własność Organizatora. 

 


