
Regulamin konkursu na LOGO Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Milanówku 

 

I. Organizator i cel konkursu: 

 

1. Organizatorem Konkursu na logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Milanówku jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku; 
 

2. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji graficznej dla nazwy zakładu 
budżetowego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 

 

II. Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa: 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, 
spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu; 
 

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub 
opiekunów prawnych; 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

     - akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu; 

     - dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym  
       regulaminie konkursu; 

    - dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej  
       będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

III. Termin realizacji: 
 
1. Konkurs trwa do 31 marca 2020 r.; 

 
2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb ZGKiM w Milanówku; 

 

3. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki: 

    - składać się z nazwy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, jej  
      skrótu (ZGKiM w Milanówku), nawiązywać do herbu miasta lub znaku graficznego  
      kojarzącego się z ZGKiM lub dowolnej kombinacji; 

   -  działać jako symbol; 

   - budzić pozytywne skojarzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
       w Milanówku i podkreślać charakter i specyfikę jego działalności; 

   - być oryginalny ale łatwy do zapamiętania; 

   - być łatwo skalowany; 

   - być czytelny w wersji kolorystycznej i czarno-białej. 

 



 

4. Projekt powinien zawierać wersję kolorystyczną i czarno-białą znaku. Projekt może być 
dostarczony: 
 
a) w formie rysunku lub grafiki na papierze; 

 
b) w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako pliki: 

CDR, JPG lub PDF) oraz w postaci wydruków komputerowych z tych plików. 
 

5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu  
i powinny być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. 
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie dwa projekty; 
 

6. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy 
złożyć lub przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Milanówku, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, z adnotacją na kopercie „Konkurs na 
logo ZGKiM”. Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2020 r. (w przypadku 
prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

 

 

IV. Zasady przyznawania nagród: 

 
1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową ustaloną przez 

Organizatora; 
 

2. Komisja konkursowa podejmie decyzję w terminie do 3 kwietnia 2020 r.; 
 

3. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 300 zł. Honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie 
zawartej z nim umowy o dzieło. 

 

 

V. Ogłoszenie wyników: 

 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. 

 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 
 

3. Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie. 
 

 

VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych: 

 

1. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

 

2. Przekazane na konkurs projekty nie podlegają zwrotowi i pozostają w siedzibie 

Organizatora. 



 

 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego 
niewyłonienia zwycięzcy Konkursu; 
 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projekt logo 
ponosi uczestnik konkursu. 

 

 

 

 

 

 


