Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2016r.
z dnia 5 lutego 2016r.
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU HERBU GMINY
ABRAMÓW
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na
opracowanie projektu herbu Gminy Abramów, zwanego dalej konkursem.
1. Organizatorzy konkursu:
Gmina Abramów, ul. 22 lipca 2, 21- 143 Abramów zwana dalej Organizatorem.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18
roku życia oraz podmioty prawne. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji
konkursowej i członkowie ich rodzin.
3. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektów herbu Gminy Abramów. W/w projekty
powinny odzwierciedlać głównie tradycje historyczne z uwzględnieniem walorów
przyrodniczych, turystycznych bądź gospodarczych Gminy Abramów. Ponadto przedmiotowy
konkurs ma na celu rozszerzenie akcentów promujących Gminę oraz podnieść jej
atrakcyjność turystyczną.
4. Warunki (techniczne) zgłoszenia projektu herbu do konkursu oraz warunki
uczestnictwa:
Do konkursu należy zgłaszać maksymalnie po 2 projekty herbu w 3 wersjach:
a) szkice odręczne
b) barwne rysunki
c) barwna grafika komputerowa opracowana na siatce proporcji (plik z rozszerzeniem
CDR)
Do projektu należy dołączyć opis herbu wraz z ich symboliką i uzasadnieniem historyczno –
heraldycznym. W przygotowaniu projektu herbu należy kierować się przepisami Ustawy z
dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r., poz. 38), szczególnie
art. 3 ust. 2, który mówi o tym, iż wzory symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami
heraldyki, leksykologii i miejscową tradycją historyczną.
Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
a) dane teleadresowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
numer telefonu kontaktowego oraz adres skrzynki mailowej),
b) pisemne oświadczenie autora, że projekt herbu jest jego własnym dziełem i wszelkie
prawa autorskie należą do niego – Załącznik nr 1 do Regulaminu;
c) pisemne oświadczenie przeniesienia na rzecz Gminy Abramów autorskich praw
majątkowych w przypadku wygrania konkursu na herb Gminy Abramów zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Regulaminu;
d) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)
Na konkurs należy nadesłać prace niepublikowane.
Propozycje konkursowe powinny być przesłane w kopercie opisanej: "KONKURS –
OPRACOWANIE PROJEKTU HERBU GMINY ABRAMÓW".
5. Warunki oceny oraz wyboru w konkursie opracowanie projektu herbu Gminy
Abramów.
a) Projekty herbu nadesłane w ramach niniejszego konkursu oceniać będzie Komisja
Konkursowa;
b) Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie
następującymi kryteriami: spełnieniem wymogów określonych Regulaminem,
oryginalnością, pomysłowością, estetyką i walorami użytkowymi projektu;

c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów
kompozycji w związku z celami konkursu;
d) Gmina Abramów nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu herbu
w następujących zakresach: wykorzystania kompozycji do wszelkiej prezentacji
(wydania, wystawiania, pokazywania, wypożyczania - wszystkie formy
udostępniania), przetwarzania i wprowadzenia do obrotu;
e) Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych, niezależnie od
wyników konkursu;
f) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
podawania przyczyny;
g) Prace nie spełniające warunków Regulaminowych oraz wymagań wskazanych w
Ustawie z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach, nie będą brane pod
uwagę w konkursie;
h) Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureata konkursu będzie
ostateczna;
i) Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy w
mediach, a jej autor wyraża na to zgodę;
j) W razie nie rozstrzygnięcia konkursu, będzie ogłoszony ponowny termin składania
nowych prac i ich oceny;
k) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
l) Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści
Regulaminu.
6. Nagroda
Organizator przewiduje dla zwycięzcy konkursu wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto
(słownie: tysiąc złotych brutto), płatne po wyborze dzieła i pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Heraldyczną MSWiA, podpisaniu umowy o dzieło i przedłożeniu rachunku/faktury
przez zwycięzcę konkursu, a także podjęciu Uchwały Rady Gminy Abramów o przyjęciu
herbu gminy;
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi sam uczestnik konkursu.
7. Umowa
Zwycięzca konkursu po jego zakończeniu podpisze oświadczenie o nieodpłatnym
przeniesieniu całości praw autorskich do herbu na rzecz Gminy Abramów na ich utrwalenie i
zwielokrotnienie różnymi technikami oraz bezterminowe publiczne prezentowanie;
8. Terminy i miejsce składania prac:
a) Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.;
b) Prace należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Abramów, ul. 22 lipca 2, 21-143
Abramów lub składać w siedzibie Urzędu Gminy Abramów, ul. 22 lipca 2, 21-143
Abramów - sekretariat.
c) Prace, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane przez Komisje Konkursową;
d) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 31 października 2016 r.;
e) O terminie wręczenia nagrody laureat zostanie powiadomiony telefonicznie. Ponadto
wyniki konkursu oraz informacja o terminie publicznej prezentacji ogłoszone zostaną
na stronie internetowej – www.abramow.pl
9. Wykorzystanie zwycięskiej pracy konkursowej wyłonionej w konkursie:
Projekt herbu zostaną przedstawione do zaopiniowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, a po pozytywnym zaopiniowaniu Radzie Gminy Abramów jako projekt herbu
gminy wraz z uchwałą o przyjęcie herbu Gminy Abramów;

