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Regulamin konkursu na opracowanie wzoru graficznego loga Rady Seniorów Miasta Opola 

1. Postanowienia ogólne: 
 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie wzoru graficznego symbolu (loga) promującego Radę 
Seniorów Miasta Opola. 

 
2. Organizatorzy konkursu:  

 
Rada Seniorów Miasta Opola. 

 
3. Zakres tematyczny:  

Wzór powinien promować Radę Seniorów Miasta Opola.  
  

4. Cele konkursu: 

• opracowanie nowego loga i promocja działań Rady Seniorów miasta Opola, 

• wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej działań Rady Seniorów miasta Opola. 
 

5. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

Konkurs skierowany do mieszkańców Miasta Opola:      

• praca może zostać wykonana indywidualnie lub zbiorowo 

• do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie ,,loga”  autorstwa uczestnika/ów, nienaruszające 
praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 
 

6. Technika wykonania loga: 

• Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 
reklama, Internet, pisma, ulotki.  

• Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.  

•  Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  
- dowolny format  
- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych 
- Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne i łatwe do 
zapamiętania, być łatwo identyfikowane z radą Seniorów Miasta Opola, wzbudzać pozytywne 
emocje, składać się: tylko z logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu graficznego 
będącego symbolem, lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 
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7. Zasady oceny: 
  

• oceniane będą zgłoszone do konkursu prace przez Radę Seniorów Miasta Opola: 
 

7.1 Sposób oceny prac: 

• zgodność wykonanych prac z ww. regulaminem, 

• poprawność merytoryczna, 

• pomysłowość, 

• czytelność przekazu, 

• estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam, itp). 
 

8. Przyjmowane będą prace w: 

• Centrum Informacyjno – Edukacyjno ,,Senior w Opolu”, ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-15 Opole, 
adres e-mail: m.wojcik@mopr.opole.pl 
Osobą chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia załącznika nr 1. (Karta 
zgłoszenia do konkursu na opracowanie wzoru graficznego loga Rady Seniorów Miasta Opola  
oraz załącznika nr 2 (Praca konkursowa na opracowanie wzoru graficznego loga Rady Seniorów 
Miasta Opola) i dostarczenia go do: Centrum Informacyjno – Edukacyjno ,,Senior w Opolu”, ul. 
Nysy Łużyckiej 7a, 45-15 Opole,  

9. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 31 marca 2019r. 
 

10. Autorzy najlepszych trzech prac w każdej kategorii wiekowej (zostaną nagrodzone trzy prace) 
otrzymają nagrody i dyplomy uznania. 

• Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem strony 
Internetowej Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl oraz strony Internetowej Centrum 
Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”: www.seniorwopolu.pl .  

 
11.  Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska 

na stronie Internetowej Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl oraz strony Internetowej 
Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”:  www.seniorwopolu.pl . 

 
12.Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się własnością organizatora. 

 
13.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie 
zostaną uwzględnione. 

 
14.Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem 

określającym zasady Konkursu. 
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Załącznik 1. 
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGA RADY SENIORÓW MIASTA OPOLA 
 
OPOLE 2019 r. 
 
1.IMIĘ I NAZWISKO: 
……………………………………………….................................................................................................................. 
 
2. NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.KONTAKT: 
 
Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. W załączeniu (Załącznik nr 2 )  przekazuję pracę konkursową  (projekt logo)  
5. Praca została złożona w: 

⬜ Centrum Edukacyjno -Informacyjnym ,, Senior w Opolu, przy ul. Nysy Łużyckiej 7a, 
 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu . 
 

Podpis:........................... 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. Karcie 
zgłoszeniowej  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej – zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).  
 
Podpis:....................... 
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Załącznik nr 2. 
 
Praca konkursowa na logo Rady Seniorów Miasta Opola 
 


