
Ogłoszenie o konkursie 
na opracowanie hasła promującego dla miejscowości Smolec

Działając w imieniu mieszkańców Smolca, smoleckich organizacji i instytucji Towarzystwo 
Przyjaciół Smolca zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie hasła reklamującego 
naszą miejscowość.

Celem konkursu jest wyłonienie  hasła promocyjnego, które będą wykorzystywane we 
wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Smolca oraz aktywizacja 
społeczności lokalnej w budowaniu pozytywnego wizerunku miejscowości. W dalszych 
planach hasło promocyjne ma być inspiracją do stworzenia logotypu miejscowości.

Hasło powinno w możliwie krótkim ujęciu opisywać Smolec, charakteryzować się 
oryginalnością, pomysłowością, budzić pozytywne skojarzenia oraz spełniać wymogi 
określone regulaminem.

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna oraz prawna. 
W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie formalności muszą zostać dopełnione przez ich 
opiekunów prawnych.  Mogą być nadsyłane prace  zbiorowe.  Warunkiem uczestnictwa jest 
przygotowanie  pracy  zgodnej  z  obowiązującym  regulaminem  oraz  przesłanie  jej  bądź 
dostarczenie osobiste, na adres siedziby Towarzystwa Przyjaciół Smolca: ul. Maciejkowa 7, 
Smolec 55-080 Kąty Wrocławskie,  lub na adres siedziby portalu www.Smolec24.pl, Lipowa 
1, pok. nr 4, do dnia 15. października 2015 r., w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: Konkurs 
– hasło.

Cenną  nagrodę  główną  w  kwocie  1  000  zł  ufundowała  smolecka  Manufaktura  Draży 
Czekoladowych  DOTI.

Konkurs na hasło Smolca jest pierwszym krokiem w planowanych na przyszły rok obchodach 
700-lecia  naszej  miejscowości,  do  których  organizacji  i  uczczenia  już  dziś  chcielibyśmy 
zaprosić wszystkich Smolczan. 

W  razie  pytań  proszę  o  kontakt  pod  adresem  siedziby  TPS  lub  mailowym: 
TPS.Smolec@gmail.com.

W imieniu organizatorów:

Sołtysa z Radą Sołecką,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu,

Fundacji Smolec,

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Chóru Smolec Cantans,

Smoleckiego Koła Gospodyń Wiejskich,

smoleckich radnych gminnych i powiatowych,

Joanna Dereń-Maciejewska – Prezes TPS

mailto:TPS.Smolec@gmail.com
http://www.Smolec24.pl/


REGULAMIN KONKURSU 
NA HASŁO PROMUJĄCE MIEJSCOWOŚĆ SMOLEC

I. Organizator i przedmiot konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Smolca (zamiennie używana 

nazwa TPS).
2. Celem konkursu jest:

a) uzyskanie atrakcyjnego słownego hasła promującego Smolec, które służyłoby 
promocji miejscowości, oraz byłoby inspiracją do utworzenia znaku graficznego 
miejscowości;

b) aktywacja społeczności lokalnej w budowaniu pozytywnego wizerunku 
miejscowości Smolec.

II. Informacje ogólne

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zgodnie z niniejszym regulaminem 
przedstawią propozycje tekstowe, nie dłuższe niż 35 znaków (licząc ze spacjami) 
w języku polskim. Dopuszczalna jest dowolna forma literacka.  

2. Hasło powinno być związane z szeroko pojętą promocją Smolca, podkreślać jego 
charakter, najważniejsze zalety z perspektywy mieszkańców oraz służyć jako zachęta 
do odwiedzania miejscowości przez osoby spoza Smolca.

3. Hasło konkursowe musi być utworem własnym (warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest posiadanie praw autorskich).

4. Do każdej pracy należy dołączyć: 
a) oświadczenie o udziale w konkursie wraz z oświadczeniem – w przypadku 

wygrania konkursu – o zobowiązaniu się do nieodpłatnego przeniesienia praw 
autorskich na Towarzystwo Przyjaciół Smolca w terminie 7 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników – załącznik 1 niniejszego regulaminu;

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego 
wizerunku przez Towarzystwo Przyjaciół Smolca – załącznik 2 niniejszego 
regulaminu.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Mogą w nim brać także przedstawiciele Organizatora, jak również osoby 

zasiadające w Komisji Konkursowej, jednak zwycięzca wyłoniony spośród nich  
nie otrzyma nagrody głównej. 

3. W imieniu dzieci i młodzieży do 18 roku życia w kwestiach formalnych działają 
ich prawni opiekunowie.

4. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które:
a) zapoznały się z Regulaminem konkursu, 
b) nadesłały prace zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie 

konkursu, 
c) dostarczyły podpisane, wymagane załączniki oraz projekt opracowanego  hasła 

promocyjnego. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje jego 
prawny opiekun.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac. Każde zgłoszenie 
powinno być niezależne, opatrzone kompletem dokumentów.



IV. Warunki składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres siedziby TPS 

(Smolec, ul. Maciejkowa 7), lub w siedzibie portalu www.Smolec24.pl (Smolec, ul. 
Lipowa 1, pok. 4) w ostatecznym terminie do dnia 15. października 2015 r. Liczy się 
moment dostarczenia pracy konkursowej.

2. Każda praca powinna być złożona indywidualnie wraz z kompletem wypełnionych 
dokumentów (załącznik 1 i załącznik 2 niniejszego regulaminu) w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: KONKURS - HASŁO

3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie 
konkursu lub dostarczone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji 
konkursowej.

 
V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace  konkursowe  oceniać  będzie  Komisja  konkursowa  składająca  się 
z przedstawicieli  lokalnych instytucji  i organizacji  (członka  TPS, sołtysa,  radnych 
miejskich,  dyrekcji  szkoły,  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów,  Koła 
Gospodyń, przedstawicieli biznesu i sponsora). 

2. Komisja  konkursowa otrzyma projekty do oceny bez danych osobowych autorów 
oznaczone jedynie specjalnym kodem.

3. Wyłonione zostanie jedno hasło promujące. 

4. Prace konkursowe będą ocenianie zgodnie z następującymi kryteriami oceny: 

a) wartości projektowe: oddanie charakteru miejscowości;

b)  walory  marketingowe:  wywoływanie  pozytywnych  skojarzeń,  łatwość 
rozpoznania;

c) walory użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu;

d) oryginalność;

e) pomysłowość.

5. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania się do głosów Internautów przy wyborze 
najlepszej pracy za pośrednictwem portalu www.Smolec24.pl nie musi jednak z tego 
prawa korzystać i może rozstrzygnąć konkurs samodzielnie.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nierozstrzygnięcia  konkursu lub  jego 
unieważnienia  bez  podania  przyczyny.  Nierozstrzygnięcie  konkursu  oznacza 
niewybranie hasła promującego z nadesłanych prac.

7. W przypadku wykorzystania pracy lub prac do stworzenia na ich podstawie logo czy 
hasła  promującego  autorzy  tych  prac  zostaną  również  nagrodzeni  nagrodami 
rzeczowymi o mniejszej wartości niż nagroda główna.

8. W przypadku  nierozstrzygnięcia  konkursu  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 
wykorzystania wybranej pracy bądź prac, za zgodą ich autorów, jako podstawy do 
zlecenia zaprojektowania logotypu lub stworzenia hasła promującego. 

 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31. października 2015 r.
2. Przedstawiciele instytucji i organizacji smoleckich, którzy zasiadali w Komisji 

Konkursowej podejmą pisemną decyzję i wydadzą komunikat o ustanowieniu hasła 
promującego Smolec w oparciu o zwycięskie prace. 

http://www.smolec24.pl/


3. Oficjalne wyniki konkursu oraz komunikat o ustanowieniu hasła promującego zostaną 
podane do wiadomości publicznej na portalu www.Smolec24.pl.

4. O terminie i miejscu wręczeniu nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony 
telefonicznie lub mailowo.

5. Z autorami zwycięskiej pracy Towarzystwo Przyjaciół Smolca podpisze umowę o 
nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy. Autorzy 
wybranych prac zobowiązani są do zawarcia umowy w terminie 7 dni od momentu 
wyłonienia zwycięzcy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji zwycięskiej pracy w 
celu jej skutecznego wykorzystania.

 
VII. Prawa autorskie

1.  Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje 
Organizatorowi, jako wyłączenie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przeniesienia majątkowych praw autorskich 
na Organizatora w chwili przystąpienia do konkursu.

4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, iż w przypadku zwycięstwa ich pracy w 
terminie 7 dni roboczych przeniosą autorskie prawa majątkowe na Organizatora.

5. W sprawie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do zwycięskiego hasła 
promocyjnego sporządzona zastane odrębna umowa.

6. Wyłonione drogą niniejszego konkursu hasło promocyjne staje się własnością 
Towarzystwa Przyjaciół Smolca, które może i powinna je w dowolny sposób 
wykorzystywać oraz nieodpłatnie odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych 
w celu promocji Smolca. 

VIII. Nagrody
1. Za wybrane hasło promujące przewidziana jest jedna główna nagroda pieniężna w 

kwocie 1 000 zł.
2. Sponsor przewiduje również kilka dodatkowych nagród pocieszenia.
3. Sponsorem nagrody głównej i dodatkowych jest DOTI  Sp. J. - Manufaktura Draży 

Czekoladowych, D. M. Mroczkowscy, Smolec, ul. Starowiejska 39.
4. W przypadku wygrania nagrody głównej uczestnik konkursu zobowiązuje się do 

dopełnienia wszelkich formalności przewidzianych prawem.
5. W przypadku zwycięstwa pracy zgłoszonej niezależnie przez dwie (lub więcej) osoby 

lub podmioty nagroda będzie podzielona, lub rozdysponowana w sposób ustalony z 
autorami zwycięskiej pracy. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Organizatora 
i Komisji konkursowej.

6. W przypadku wyboru pracy zespołowej nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

7. W przypadku zwycięstwa hasła  osób z  Komisji  konkursowej  nagroda nie  zostanie 
przyznana.

http://www.Smolec24.pl/


IX. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich kwestiach spornych decydujący głos ma Komisja konkursowa.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  danych  osobowych  autorów 

zwycięskiego hasła.

4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.


