
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY 

BRWINOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 

 
§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Brwinów. 

2. Informacji na temat konkursu udziela Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów,  

ul. Grodziska 12, tel. 22 739 26 29, e-mail: promocja@brwinow.pl 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego Brwinowskiej Karty 

Mieszkańca, zwanej dalej Kartą. 

2. Projekt Karty zostanie wykorzystany do produkcji plastikowych identyfikatorów oraz 

wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych związanych z Kartą. 

3. Projekt Karty powinien spełniać następujące kryteria: 

a) musi posiadać na awersie oraz na rewersie napis „Brwinowska Karta Mieszkańca”  

i herb Brwinowa. Na rewersie powinien się znaleźć dodatkowo dopisek „Znalezioną kartę 

prosimy zwrócić do Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15”, a także 

miejsce na umieszczenie zdjęcia o wymiarze 22 x 27 mm oraz pól do późniejszego nadruku 

następujących informacji: „Imię i nazwisko” a także pole na umieszczenie kodu 

kreskowego Biblioteki Publicznej w Brwinowie, 

b) projekt Karty powinien mieć wymiar 85 x 54 mm oraz dodatkowo spady 3 mm. 

Powinien zostać przedstawiony w formie wydruku na kartce papieru  o formacie A4  

     w skali 1:1 oraz w wersji elektronicznej, 

c) projekt powinien reprezentować charakter Gminy Brwinów, być czytelny w odbiorze, 

wywoływać pozytywne skojarzenia. Oceniana będzie też estetyka i kompozycja projektu.  

  

§ 3. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy Gminy Brwinów oraz podmioty 

gospodarcze mające siedzibę na terenie Gminy Brwinów. 

2. Uczestnik może przedstawić dowolną liczbę projektów, pod warunkiem oznaczenia każdego 

projektu innym pięciocyfrowym kodem. 

 

§ 4. 

1. Terminarz konkursu: 

a) w pierwszym etapie jury konkursowe wybierze trzy propozycje spośród wszystkich 

zgłoszeń nadesłanych do 21 października 2016 r.  dostarczonych w kopercie  

z oznaczeniem „Konkurs – karta” do Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12,  

05-840 Brwinów (decyduje data wpływu), 

b) w drugim etapie zwycięskie projekty zostaną poddane głosowaniu trwającym od 25 do 

28 października 2016 r. Głosować będzie można poprzez serwis społecznościowy 

Facebook (fb.com/Brwinow), zaznaczając odpowiedni emotikon przypisany losowo do 

danej pracy, lub wypełniając ankietę w wersji papierowej, zaznaczając odpowiednie pole 

przy emotikonie przypisanym losowo do danej pracy. Ankieta w wersji papierowej 



dostępna na stronie internetowej www.brwinow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta 

przy ul. Grodziskiej 12). Wypełnioną ankietę w wersji papierowej należy złożyć  

w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12. 

 

§ 5. 

Kompletne zgłoszenie projektu do konkursu zawiera: 

1. Wydruk projektu karty w skali 1:1 (awers i rewers umieszczone na kartce formatu A4), 

oznaczony 5-cyfrowym kodem identyfikującym autora projektu. 

2. Formularz zgłoszenia, umieszczony w zamkniętej kopercie, zawierający dane osobowe 

uczestnika, jego 5-cyfrowy kod oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych  oraz o przeniesieniu praw autorskich (formularz do pobrania ze strony 

internetowej Urzędu Gminy Brwinów lub w Biurze Obsługi Interesanta przy ulicy 

Grodziskiej 12).  

3. Nośnik elektroniczny (płyta CD), zawierający pliki w jakości do druku offsetowego (TIFF 

lub JPG 300 dpi, PDF w jakości drukarskiej). 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac i nie odsyła nadesłanych materiałów.  

 

 

§ 6. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 15 listopada 2016 r.  

2. Informacja o projekcie, który wygrał w konkursie, znajdzie się na stronie www.brwinow.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, jeśli nadesłane prace nie 

będą spełniać jego oczekiwań. 

§ 7. 

1. Zwycięzca oraz uczestnicy, których prace wybrało jury do II etapu, otrzymają nagrody,  

w tym: 

a) nagroda pieniężna dla Zwycięzcy konkursu w wysokości 550 zł brutto, 

b) nagrody w postaci upominków dla pozostałych uczestników II etapu konkursu. 

2. Nagroda Zwycięzcy zostanie pomniejszona o ciężar o charakterze publicznoprawnym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zwycięski projekt staje się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę 

pieniężną. 

4. Ze Zwycięzcą projektu podpisana zostanie umowa zgodna ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do Regulaminu, która zawierać będzie postanowienia o przeniesieniu 

autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

– o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). 

Zwycięzca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od momentu wystąpienia 

z żądaniem przez Organizatora. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.      

 


