
Regulamin Konkursu 

„LOGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNIE” 

I. Organizator i przedmiot konkursu 

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 1 ogłasza konkurs na 

LOGO DPS w postaci znaku/symbolu graficznego/stylizowanego napisu, który stanie się 

oficjalnym elementem identyfikacji graficznej DPS. 

2. Wybrane LOGO będzie przeznaczone do celów: 

 identyfikacyjnych, 

 korespondencyjnych, 

 promocyjnych. 

II. Założenia ogólne 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdy wcześniej nie 

opublikowany. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

3. Każdy uczestnik może przedstawić więcej niż jeden projekt. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest konkursem otwartym, nie ma ograniczeń co do osób biorących w nim udział. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich LOGO na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lesznie. 

IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

1. Projekt powinien być wykonany techniką komputerową lub taką, która umożliwia 

przerobienie projektu w technikę komputerową. 

2. LOGO ma być znakiem/symbolem/stylizowanym napisem, który z uwagi na przeznaczenie 

może być wielkością dostosowany do celu swojego wykorzystania. 

3. LOGO powinno być: 

 czytelne,  

 proste pod względem graficznym, 

 nie zawierać zbyt wiele kolorów, 

 identyfikowalne z Domem Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku 

 zawierać napis ”DPS w Lesznie” lub „Dom Pomocy Społecznej w Lesznie”. 

V. Miejsce i termin składania projektów 

1. Projekty komputerowe należy dostarczać na płycie lub przesyłać drogą mailową na adres 

dyrektor@dpsleszno.info lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DPS w Lesznie ul. 

Korczaka 1. 

2. Projekty powinny być opatrzone opisem: „Oświadczam, że zapoznałam/łem się z 

Regulaminem konkursu na LOGO Domu Pomocy Społecznej w Lesznie i wyrażam zgodę na 

jego wykorzystanie przez organizatora konkursu” i zawierać podpis autora/opiekuna 

prawnego.  

3. Płyty z nagranym projektem w technice komputerowej należy opisać, jakim programem 

zostały wykonane. 

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych projektów. 

VI. Kryteria oceny projektów 

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 czytelność, 

 oryginalność, 

 estetyka, 

 kolorystyka, 

 adekwatność wynikająca z charakteru DPS. 

2. Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie 

 Dyrektor DPS w Lesznie, 

 Przedstawiciel pracowników DPS, pod warunkiem, że nie złożył projektu, 

 Przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna, 

 Przedstawiciel jednostki/ zakładu Urzędu Miasta Leszna, 

 Niezależny artysta/plastyk/nauczyciel. 
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VII. Terminarz 

1. Konkurs trwa od 6 marca 2020 do 20 kwietnia 2020 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2020 r. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dpsleszno.info oraz wywieszone 

na tablicy ogłoszeń DPS. Jednocześnie zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub 

mailowo. 

2. Zwycięzca otrzyma nagrodę pomniejszoną o 10% podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą o 

podatku dochodowym . Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. 

IX. Uwagi  

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dyrektor Alicja Data tel. 65-529-49-04  

w godz. od 8:00 do 13:00 lub mailowo dyrektor@dpsleszno.info 

2. Wymagane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 
Konkursu stanowi załącznik nr 1, klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu 
 
___________________________________________ 
Nazwa uczestnika Konkursu 
 
___________________________________________ 
Adres uczestnika Konkursu 
 
___________________________________________ 
Telefon kontaktowy 
 

 
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  

 
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________  

jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego*______________________________________________ 

będący/ego autorem pracy konkursowej (LOGO DPS w Lesznie) - dalej nazywanej „LOGO”, zgłoszonego do 

konkursu „Logo Domu Pomocy Społecznej w Lesznie” organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej  

w Lesznie, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do LOGO 

w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 
 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora** przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Dom Pomocy 

Społecznej w Lesznie – autorskie prawa majątkowe do LOGO, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania LOGO poprzez jego adaptację lub przerobienie, a Organizator Konkursu oświadcza, iż 

przyjmuje autorskie prawa majątkowe do LOGO. 
 

Autorskie prawa majątkowe do LOGO wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego  

w czasie wykorzystania i rozporządzania LOGO, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie  

z opracowania LOGO w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) identyfikacyjnych; 

b) korespondencyjnych; 

c) promocyjnych. 
 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora** LOGO zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań LOGO w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora 

uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań LOGO.  
 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonego do Konkursu LOGO oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 

LOGO.  
 

Jako przedstawiciel ustawowy autora LOGO upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego  

i anonimowego rozpowszechniania LOGO. 
 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora** LOGO oświadczam, że LOGO jest mojego 

autorstw/autorstwa mojego dziecka/podopiecznego** i, że w związku z wykonaniem LOGO i 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden 

sposób praw osób trzecich. 

 

*wpisać w przypadku zgłoszenia się dziecka/osoby niepełnoletniej 

** niewłaściwe skreślić 

 

 
___________________________________________   ___________________________________________ 

data i podpis autora/     data i podpis Organizatora 
przedstawiciela ustawowego autora LOGO 

 



 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lesznie przy ul. Janusza 
Korczaka 1, 64-100 Leszno. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu  
65-529-49-04 lub adresem e-mail: dyrektor@dpsleszno.info 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu pn. „LOGO Domu Pomocy 

Społecznej w Lesznie” zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. W związku z przetwarzaniem przez administratora, danych osobowych przysługuje Państwu prawo 

dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych innym odbiorcom, w tym do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji konkursu i zostaną usunięte najpóźniej do 
końca roku 2020. Dane osobowe zwycięzcy konkursu będą przetwarzane przez okres dłuższy, 
niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń z tytułu nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich 
względem przedmiotu konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

8. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny jednak podanie danych osobowych jest konieczne ze 
względu na charakter i przeniesienie praw autorskich do przedmiotu konkursu na administratora 
danych osobowych. 

 
 

 
 
 
 
___________________________________________   ___________________________________________ 

data i podpis autora/     data i podpis Organizatora 
przedstawiciela ustawowego autora LOGO 
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