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REGULAMIN KONKURSU 

Zaprojektuj Herb Ogrodnika 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Zaprojektuj Herb Ogrodnika 

zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 

5291799245, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.  

4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak 

również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad 

konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. 

5. Celem konkursu jest stworzenie oficjalnego graficznego znaku rozpoznawczego dla milanowskiego 

Ogrodnika Miejskiego. 

§2 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, które: 

a) są mieszkańcami Milanówka, 

b) do dnia 26.06.2020 r. nie ukończyły 18 r.ż. 

§3 

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Zgłoszenie obejmuje złożenie projektu oficjalnego znaku graficznego dla Ogrodnika Miejskiego 

wraz ze skanem wypełnionego Formularza Konkursowego, będącego załącznikiem nr 2 do 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie konkursu. 

2. Projekty można składać: 

• Wrzucając je do specjalnie przygotowanego na ten cel pudełka z napisem „Herb Ogrodnika” 

(w kopercie A4 wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym) znajdującego się w siedzibie 

Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. 

• Wysyłając skan/zdjęcie pracy na promocja@milanowek.pl (załączając formularz 

zgłoszeniowy) 

3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko dziecka, wiek  
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4. W przypadku zwycięstwa pracy złożonej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka, 

Organizator zastrzega sobie możliwość przekształcenia pracy na format elektroniczny.  

5. Projekt musi być w formacie A4 i musimy zawierać element kluczowy – postać Psa Ogrodnika 

wabiącego się Filc oraz elementy kojarzące się z Milanówkiem, m.in.: liście dębu, podkowę, 

krówki, morwy, jedwab, truskawki itp. 

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 26.06.2020 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia po terminie 

nie będą brane pod uwagę. 

7. Organizator wybiera spośród nadesłanych prac 5 najciekawszych i najbardziej kreatywnych 

projektów.  

8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie 

do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu. 

9. Uznaje się, że zgłoszenie projektu graficznego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez 

uczestnika, że jest autorem zarówno zgłoszonego projektu i że posiada do niej wszelkie prawa 

autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą 

grafiką.  

10. Komisja konkursowa do dnia 30.06.2020 r. dokona wyboru najlepszych propozycji graficznego 

znaku rozpoznawczego dla Ogrodnika Miejskiego. W przypadku zgłoszenia bardzo podobnych 

projektów, Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzcy na drodze losowania. 

11. Ostateczne wyniki wyboru mieszkańców zostaną przedstawione w dniu 01.07.2020 r. na 

oficjalnym profilu Urzędu Miasta Milanówka na Facebooku 

(www.facebook.com/MilanowekMiastoOgrod) oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej 

Organizatora. 

12. Nagrodą w konkursie jest, za zajęcie:  

• 1 miejsca – wykorzystanie projektu jako oficjalny znak Ogrodnika Miejskiego na 

wszelkich polach eksploatacji, mini-szklarnia oraz „zestaw Małego Ogrodnika” 

• za zajęcie 2 miejsca – mini-szklarnia, „zestaw Małego Ogrodnika”;  

• za zajęcie 3 miejsca – „zestaw Małego Ogrodnika”;  

• za wyróżnienie – mix nasion.  

13. Uczestnik Konkursu w przypadku wyboru proponowanego przez niego projektu Herbu Ogrodnika 

przekazuje wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystywania grafiki na wszelkich polach 

eksploatacji. 

14. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

15. W celu odebrania nagrody uczestnik musi się po nie zgłosić do Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 

45 w Milanówku do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej. 

16. Brak odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 11 w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z 

rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody. 
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17. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów 

konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 11. 

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu. 

19. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców i odwołania konkursu 

w każdym czasie oraz do zmiany terminu ogłoszenia wyników. 

20. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

21. Ewentualne spory wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie 

decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne. 

  

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Milanówka w Zespole ds. Komunikacji 

Społecznej, pod adresem mailowym promocja@milanowek.pl 
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