
Zalacznik  do  uch\\.al}J  Nr  191/2021

Zarzadu  Po\\'iatu  Wolszt}Jhskiego
z dnia  12  maja 2021  r.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

POWIATOWEJ WOLSZTYNSKIEJ ORKIESTRY DETEJ

§ 1.  Organizator konkursu

OI.galiizatoi.em     Konkiirsu     jest     Starostwo     Powiatowe     wwolsztyiiie     ul.     5  stycznia     5,     64-200
Wolsztyn  www.powiatwolsztyil.pl   ol.az Powiatowa Wolsztyi'iska Orkiestra D?ta, www.orkiestrawolsztyn.pl±
Partiierem  konkursu jest Gin iiia Wolsztyn.

§ 2. Terminy

Ogtoszeiiie Konkiii.su nast?puje 13 maja 2021  r. Terlniii dostarczenia prac konkursowych mija 10 czerwca
2021  r.   Posiedzenie   Komisji   Konkursowej   odb?dzie  si?  wteriniiiie  do   14  czerwca  2021  r.   Ogtoszenie
wyiiik6w nastapi w ciagLi  14  diii  od  posiedzenia Komisji.

§ 3. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem     Koiikul.su    jest     wJylonieiiie     najlepszego     znaku     graficznego     (logo),     kt6ry     b?dzie
wykorzystywaiiy  do  identyfikacji  wizualilej   Powiatowej  Wolsztyhskiej  Orkiestry  D?tej   i  umieszczany  iia
mateliatach  informacyjnycll,  pl.omocyjilycll,  takich jak  in.in.  plakaty,  roll-upy,  serwisy  intemetowe  oraz na
iniiych inateriatach przygotowywanych. wydawanych  lub zlecanych przez Orkiestr?.

§ 4. Warunki uczestnictwa

•      Uczestnikiem    Koiikiirsii    mo2e    bye   osoba   fizycziia,   pelnoletnia,   kt6ra   zapoznala   si?   ziiiniejszym

regillaminem   i  akceptuje jego  postanowienia.  W  Koiikursie  nie moga  bra6  udziatu  czlonkowie  koinisji
koiikursowe`j  oraz  ich  iiajblizsze  rodziiiy.

•       W   Konkui.sie   mogq   uczestiiiczy6   aiitorzy   pi.ac   iiidywidualnie   lub   zespotowo,   Nagroda   przyznana

zespotowi  autoi.6w jest ti.aktowaiia .jako jedna.  W przypadku zespotu projektowego nalezy jediioziiacziiie
wskaza6  przewodniczacego  gi.upy,  kt6ry  b?dzie  jej   reprezentantem   i kt6remu  w przypadku  wygranej
zostanie wyptacoiia nagroda.

•      Kazdy iiczestiiik mo2e ztody6 dowoliia liczbe projekt6w. Kazda prace nale2yzlody6 pojedynczo w osobnej
kopercie   A4   opati.zonej    iiidywidiialiiym   godteln.   Wycofanie   projektu   przez   Uczestnika   nie wiaze
Organizatora.

•       Przystapieiiie do Koiikursu  polega  iia  przestaniLi  poczta lub dostarczeniu  osobi§cie:

•      Projektu  ziiaku  graficziiego  (logo)  w formie  opisaiiej  poni2ej  w punktach  6-8  §  4 w zamkni?tej  kopercie

A4 opatrzoiiej  dowolnym ziiakiem  graficziiym.
•      Wypeliiionej   kaily   zgloszenia  z wtasiior?cznym   podpisein   w osobnej   kopercie  A5,   opatrzonej   takiln

samym znakiem  graficznym, jak w/w.
•      Projekt   ziiaku   graficziiego   (logo)   wraz   zkarta   zgloszenia   nalezy   przesla6   poczta   wterminie   do

10 czelwca 2021  r. na adres:

Powiat Wolsztyhski ul. 5 stycznia 5,  64-200 Wolsztyn

z dopiskiem „KONKURS: LOGO ORKIESTRA"

liib dostzirczy6 osobi§cie do  siedziby  stai.ostwa (Biui.o Obstugi  lnteresaiita),

od poniedzialku do piatku w go(lzinach pracy starostwa.

•      Decyduje data pi.zyj?cia pracy konkiirsowej  przez adresata
•      Projekty  przeslane  po  tym   termiiiie  nie b?da  rozpatrywalie  przez  Koinisj?  Konkursowa.   Organizator

Koiikursu   nie poiiosi   odpowiedzialliosci   za  ewelitiialne   zagini?cie   lub   uszkodzeiiie  projektu  powstale
w czasie wysytki.

•      Projekty       wiiiiiy       bye       przekazaiie       wformie       elektronicziiej        wformacie       PNG/JPEG/PDF

(iia plycie CD  liib pendrive) oi.az w wersji  papierowej (format wydruku A4).
•      Wydriiki  pi.ac koiikursowycli  nale2y przygotowa6 w nast?pujapych wersjacli:
•      Logo    wwersji    kolol.owej    woptyiilalliym    rozmiarze    oraz   wnajinniejszym    mozliwym,    czyteliiym

pomiiiejszeilili
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•      Logo   wwers`ji   czamo-biale.j   w optynialnyni   rozmiarze   oraz   w najmniejszym   mozliwym,   czytelnym

pomnie.jszeiiiii
•       Logo  rna wJyst?powa6  w dw6ch  uJai.iaiitach:

•       Skladajqcym  si? wy]c|cznie z sygiietu (symbolu)

•      Sktadajacym sie z sygiietii (syiiibolii) oraz iiazwy powiatowa wolsztyhska orkiestra Deta
•       PI.ojektlogoinusi:

•      By6 wykoiiany w formacie wektorowym
•      Fiinkcjonowa6 w wersji koloi.owej  i czamo-biatej (pozytyw, negatyw), inonochroinatycznej
•       By6 iiiezale2iiy od  srodka  powielaiiia  i  latwo skalowaiiy

•       By6  tatwy do I.ozpoziiania  i  zapaiiii?taiiia

•       B}J¢  Iiiepowtarzalny  i  oryginalliy

•      Uczestnicy    wyi.a2aja    zgod?    iia    przetwarzaliie    ich    danych    osobowych    zgodnie    zustawa    zdnia

29  sierpiiial997  I..  o  ochi.ollie  daiiycll  osobowych  (t.j.  Dz.U.  z 2014  r.  poz.1182  z  p6Zn.  zm)  dla  potrzeb

konkilrsii.

•       Wszelkie   koszty   zwiazaiie   z iiczestiiictwem   w koiikui.sie   oi.az   przygotowaniem   projektu   logo   ponosi

iiczestliik  konkili.su.

•      Podpisana   karta   zg]oszeliia  jest   potwierdzeliiem   zapoziiania  si?   z regulaminem   konkursu,   stanowiac

jedlioczesiiie akceptacj? zapis6w  Regiilaiiiiiiu.
•      Regulamin    i  kal.ty    zgloszeiiia    moziia    pobra6    ze    strony    iiiternetowej    www.powiatwolsztyii.pl     1ub

www.oi.kiestrawolsztyii.pl.

§ 5.   Ocena i rozstrzygniecie Konkursu

•      Nad  przebiegiem  Konkursu  cziiwa6  b?dzie  Koinisja  Konkursowa,  w sktad  kt6rej  wejda  przedstawiciele
mi?dzy  iimymi  Stai.ostwa  Powiatowego i  Powiatowej  Wolsztyhskiej  Orkiestry D?tej.

•      Komisja  Koiikursowa  oceiii  dostai.czolie  prace  i dokona  wyboru  nagrodzoiiej  pracy  do  dnia  18  czerwca
2021  r.  Decyzja  Komisji jest ostateczna i  nie przystugiije od liiej  odwotanie.

•       Kryteria oceny  prac  koiikiH.sowycli  przez  Komisj?  Konkursowa:

•      Zgodno§6z regutami  Konkursu
•      Nawiazanie do kolorystyki  umiHidui.owania powiatowej  wolsztyiiskiej orkiestry D?tej
•       Czytelno§6  przekazu
•       Orygiiialiio§6  i  iliiiowac}Jjiio§6

•      Estetyka
•      Zwyci?zca  Koilkursu  zostaiiie  pisemnie  powiadoinioiiy  o wygrallej   oraz  o termiilie  i formie  wr?czenia

nagrody na adres do koi.espondeiicji wskazany w karcie zgloszenia. Informacyjiiie Organizator powiadomi
Zwyci?zc?  Konkiii.sii  o wygi.aiiej  r6wliie2 telefonicznie  liib za pomoca poczty elektroliicznej.

•      Organizatorzy   zasti.zegajq  sobie  pi`awo  do  zakohczenia  koiikui.su  bez  wybraiiia  najlepszej   pracy  bez

podania przyczyiiy, a co za tym  idzie bez przyznaiiia nagr6d.
•      Wyniki    konkursu    zostanQ    podane    do    publicznej    wiadomo§ci    oraz    zamieszczone    iia    stronach

iiiteriietowych:  w termiiiie do  14 tllii  po rozstrzygni?ciu konkursu przez Komisje Konkursowa
•      Wyniki   Konkui.su   sa  ostatecziie.   Orgaiiizatorzy   b?da  uprawiiieiii  do  anulowania  wynik6w  Konkursu

w przypadku  powzi?cia  iiiformac`ji`  Ze  iiagi.odzoiiy pi.ojekt ziiaku graficznego iiarusza warunki, o kt6rycli
mowa w  §  6  pkt.  I  iiiniejszego  Regulaminii.

•      W  przypadku,  o kt6rym   mowa  w pkt.  7,  Komisja  anuliije  wynik  Koiikursu   i dokona  poiiownej  oceny
liades+anych  projekt6w oi.az wyboru zwyci?skiej  pracy spo§r6d nadestaiiych w tej  edycji Konkursu.

§ 6. Prawo wlasno5ci i prawo wykorzystania logo

•      Projekt logo musi  bye oiyginalii}J` tziHiiedopuszczalnejest kopiowanie, zapozyczanie czy te2 powielanie

iiiiiycli  pl.ojekt6w`  zwtaszcza`  gdy  ich  aiitor  iiie wyra2a  zgody  na  korzystanie  z wlasnycli  prac.  Projekty'
ziiaku  graficziiego  narusza.jace  pi.awa os6b trzecicli  lub obowiazujace  przepisy prawa nie b?da brane  pod
ii\\'ag?  \\. koiikiirsie. W przypadku wykoi`zystaliia w projekcie projekt6w os6b trzecich, do projektu nalez}
dol?cz}`¢   zgod?   osoby   iiprawiiioiiej   iia   wykorzystaiiie   tego   projektu,   w nie   inniejszym   zakresie   ni2
korz}.staiiie  ze  zwyci?skiego  projektii.

•       Uczestiiik  Kolikui.sii oswiadcza,  i2jest autol.elm iiades]aiiego przez siebie projektu znaku graficznego oraz.

Ze  zlozoli}.  przez  iiiego  projekt  iiie  iiai.usza  praw  os6b  trzecich.  Uczestnik  o§wiadcza jednocze§nie,  Ze

prz}'s+uguja  iiiii  u/'ytacziie,  iiie obciazoiie  na  rzecz os6b  trzecich  autorskie  prawa majatkowe  do  projektu
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logo, w szczeg61nosci do 1.ozpoi.z:}clzania tyiili  pi.awami w zakresie okre§lonym  niniejszym  Regulaminem,

a takze Ze zrzeka si? I.oszczenia o  poclwyzszenie iiagrody, na podstawie przepis6w prawa.
•       Uczestiiik  poiiosi  wytacziiti  odpou'iedzialnos6  za  ewentualiie  iiaruszenie  praw  autoi.skicli  os6b  trzecich

w zgloszoiiym  pi.zez  siebie  projekcie.  Uczestnik  poiiosi  pelna  odpowiedzialnos6 w  przypadku,  gdy osoba
trzecia  b?dzie  sobie  rosci6  pi.awa  do  nadestanego  przez  Uczestnika projektu znaku gi.aficznego.

•       Uczestnik w}zi.aza zgode iia podanie swojego imieliia i  iiazwiska oraz publikacj? iiadestanego w Konkursie

projektu    znaku    gi.aficznego,    \\`  pi`zypadku    ewentualnie    zorgaiiizowanej    wystawy    pokonkursowej,
w publikacjach,  prezentacjach Oi.ganizator6w ol.az w mediacli.

•      Uczestnik  przeilosi  nieodplatnie  na  Organizator6w,  z dniem  wytoiiienia  go jako  zwyci?zcy  Konkursu,

autorskie prawa iiiajt|tkowe do zgloszonego projektu  logo oraz do jego egzeinplarzy zlo2oiiych w ramach
konkui-su  Iia  wszelkich  polach  eksploatacji,  a  w  szczeg61nosci:

•       Wy+qcznego    iizywaiiia    i  wykoi.z}J'staiiia    logo    we    wszelkiej    dziatalno§ci    promocyjnej,    reklainowej

i  iiiformacyjiiej  prowadzonej  przc7. OI.ganizator6w  i  podmiot6w przez niego wskazanych
•      Uti.walania   i  zwieloki.otniania   logo   wszelkimi   tecliiiikami   graficznymi,   fotograficznymi,   drukarskimi,

plastycziiymi,  iliforniatycziiymi, uJiziialliymi,  multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi
•       zwielokrotniania popi.zez dokoliyuJaliie zapisii  logo iia no§nikach elektronicznych

•      publicziiego    wystawiania    i  wysuJietlaliia    logo    na    wszelkich    wystawach,    imprezach,    spotkaniach,

konfei.eiicjach,    wydai.zeiiiach    I.ealizowanych    przez   Organizator6w    i  podmioty    dzialajace    na   rzecz
Orgaiiizator6w

•      odtwarzania,   Iiaclawaiiia    i  reemitowaiiia   za   pomoca   wizji,   wszelkimi   technikami   odtworzeh,   iiadah

i  reemisji

•      wprowadzania    do    obrotiL    wy(k`waiiia    i  rozpowszechiiiania    wszelkich    inateriat6w    promocyjnych
informacyjnych, wydawniczych  i  ilinych z wykorzystaniem  logo

•      wprowadzaiiia do paiiii?ci koiiiputera i  iHnieszczaiiia logo w lnternecie, rozpowszechnianiawe wszelkiego

rodzaju sieciach infoi`matycziiych, teleinformatycznych, telekomunikacyjiiych, a takze wszelkie piibliczne
udost?pniaiiie  w taki  sposob6w.  aby  kazdy  m6g[ inie6 do  iiiego dost?p w miejscu  i w czasie przez siebie
wybraiiym

•       publicznego wystawitiiiia, najiiiu,  dzier2awy  i  bezptatnego uzyczania logo.
•       do  nieograiiiczoiiego  w czasie  korzysttania  i  rozpoi`zadzania  logo w krajii  i  za graiiica

•      zarejestrowaniajako znakii towarourego
•      Wraz  z prawami  autorskimi   Uczestiiik  pl.zenosi   na  Oi.ganizatoi.6w  wytaczne  prawo  do  wykonywania

i zezwalaiiia iia wykoliywanie zaleziiycli  praw aiitorskich oraz prawo wtasnosci wszystkich egzemplarzy,
na jakich  pi-o.jekt  zliakii  graficziiego   zostal zlozoiiy w ramach  koiikursu,  a takze  na  dokonywanie zmian
w pl.ojekcie.

•       W  przypadku  w.ygranej   uczestiiik   iidziela  Organizatoi.om   nieodwolalnej   zgod}'  iia  rozpou.szechnianie

ziiakii graficznego bez \\Jskazywania imienia i  nazwiska uczestnika oraz do dec}'do\\.ania o jego pier\\'szym

publicziiym    iidost?pliieniii,    a  tak7je    do    iligerowania    w  integralno§6    i  dokon}i\anie    zmian    \\.  znaku
graficziiym.
W   przypadku   pojawienia   sie   w  przyszJo§ci   p6l   eksploatacji   nie wymienionych   \\'  pkt.  5,   zostan?   one

przeniesioiie   na   Orgaiiizator6w   za   wyiiagrodzeiiiem,   o kt6rym   inowa   w §   8,   na   \\.skazan}ch   przez
Organizatora  polach.   Uczestiiik   udziela   niniejszym   Organizatoroln   nieodwolalnego,   nie\\?.gasajecegil
zchwila   §miel.ci   pelnomocnictwa   do   przeniesienia   na   swoja   rzecz   (dokonania   czynnosci   praun}ch
zsamym   soba,   art.108  kc)   prau   do   logo   lia   wskazaiiych   polach   eksploatacji.   Postano\vieiiia   zdania

poprzedzajacego   stosuje   si?   do   p6l   eksploatacji   istniejacych           wdniu   przyst?pienia   do   Konkursu`
niewymienioiiych  w  pkt.  5.

§ 7. Przetwarzanie dz`iiych osobo``J}Jch

•      Administi.atoreiii  clanych  osobowych  udost?piiioliych  przez  Uczestiiik6w  Konkursu    sa  Organizatorzy.

Daiie     osobowe     Uczestliik6w     Konkul.su     beda     przetwarzane     wylaczeiiie     wcelu     prawidlowego

przeprowadzenia  Koiikui.su.
•      Przekazanie    przez    Uczestnik6v     danycli    osobowych    Organizatorowi    rna    cllarakter    dobrowolny.

Uczestnikom  przys]ugiije prawo u/gladu do swoich daiiych oraz mo2liwo§6 ich poprawienia.
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§ 8. Nagro(la

•      Nagroda  w  Koiikiirsic  wyiiosi   I.()00  zl  briitto  (stowiiie:  jeden  tysiac  ztotych).  Wyliagrodzenie  zostanie

przekazaiie  Zwyciezcy  Konkiirsu  w czasie  i  formie  wyznaczonej  przez  Organizator6w,  nie p6Zniej   niz
w terminie  14  diii  od  (laty  podania  do  piiblicznej  wiadoinosci  infoi.macji  o wynikach  koiikursu.

•      Przed wydaniem Nagrody organiz.{`toi.zy pobiorci  l0% zryczaltowanego podatku docliodowego, o kt6rym
iiiowa  w art.  30  list.1   pkt.  2  ustau`y  w  dliia  261ipca  1991  I..  o  podatku  dochodowym  od  os6b  fizycznych

(t. j.  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.  36lz  p6Zii.  zlii.).
•      Autoi.   zwyci?skiej    pracy    konkiH.sow'ej    pi.zed    otrzymaniem    Nagrody    zobowiazany   jest    przekaza6

0rganizatorolii,    ilie  p6Znie`j    ni2    \\r  terminie    7  dlli    od    dnia   rozsti.zygni?cia   Konkursu:    projekt    logo
w foriiiatacli tiff, eps`  PDF` cdr ol.tiz  logo z opisem  kolorystyki w CMYK,  PANTONE, RGB.

•       OI.ganizatoi.zy  iiie  z\\J.I.6ca  Uczesti`ikom  Konkiil.su  nieiiagl.odzonych  prac.  Uczestnik  Konkursu  nie  bedzie

podnosi6 w zwi€)zkil  7.  po\\Jyzszyi`i  Z.adliych  roszczeh  przeciwko Organizatoroin.

§ 9.   Postanowienia  k()hcowe

•      Orgaliizatorzy Konkiirsiuiie  ponoszti odpowiedzialnosci za iiieprawidlowo§ci zwiazane z op62nieniem lub

niedor?czeiiiem   iiagi.ocly,  spowo(lowane  liieprawidlowym  funkcjoiiowaniem  sieci   internet  lub  systemu
baiikowo§ci  elektl.oiiicznej.

•       Uczestnicy  biort|cy  iidzial  w Koiikiil.sic  wyi.a2ajq  zgod?  na  administrowanie  i przetwarzanie  ich  danych

osobowych na wariiiik€ich okreslon}/.ch w  iistawie z dnia 29  sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych

(t.j.   Dz.U.   z 2014  I..   poz.  I  182,   z  I)6Zil.   zm.)   pi.zez  Organizatol.6w  Konkursu.   Zgoda  ta  jest  wyrazoila
w spos6b   dobl.owolii};.   poprzez   ziiziiaczenie   odpowiediliego   pola   w  Kai.cie   zgtoszellia,   dane   osobowe
zbierane  sa  poprzez  ten   foI.multil.z.   Adiiiiiiistratorein  danych  osobowych   sa  Organizatorzy  Konkursu.
Celem  przetwarzaiii{` daiiych  osobow}'ch jest realizacja Kolikursu.

•      Uczestnik  biol.cicy   iidzial   w Koiikiirsie   rna   prawo  wgladu  do   swoich  danych  osobowych  oraz  do   ich

aktualizacji, uziipelniciiiia i  iisu\\;z`Iiia. popi.zez przestanie stosownego wniosku w formie piselnnej  na adres
siedziby Orgaiiizatol.6w/.

•       Uczestnik zobowiQzan}Jjest  liiez\\ilocziiie  powiadomi¢ Oi.gaiiizator6w Konkursu o kazdej  zmianie danych

osobowycli  podanycli  w  fomiiilai.z}z  zgloszeiiiowym.
•       Przystepiijac   do   Koiikiirsii,   Uczestliik   oswiadcza,   Ze   zapoznal   sis   ztrescia   niniejszego   Regulaminu

i  akceptiije jego  ti`es¢  bez  zasti.ze7ei'i.

•      Organizatorom  Koiikiirsu  przyslugiije u'.ylaczne  prawo zmiany niniejszego Regulaminu w ka2dyln  czasie

i  bez   podania   pi.zyczyny.   O  kazclej    zillianie   Regulaminu   oraz   ojej   wejsciu   wzycie   Organizatorzy
Koiikiirsu zawiadoiii Li poprzez zamieszczenie  informacji  na swoich stronach  intemetowych.

•      Niniejszy  Regulaiiiin  wcliodzi  w  z}'cie  z diiiem  rozpocz?cia Konkursu.
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UCIIWALA NR 191/2021
7..-'\ RZ.4DU POWIATU WOLSZTYivsKIEGO

z  dnia  12  maja 2021  r.

w sprawie og]ttsr,i`nii`  l{o!iktii.sii in projekt logo Powiatowej Wolsztyhsldej Orkiestry Detej.

Na  podstawie  art.  3:  iisl.   i   usti`w}'  z diiia  5  czer\vca   19981..   o  samorzadzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2020 r.

poz.  920),  uchwala  sic  cij  ii:``,t+`iiu.il`:

§  1. Ogtasza  sie  l\ijlikui.s  iia  |7rojekt  logo  Powiatowej  Wolsztyi'iskiej  Orkiestry  Detej.

§  2.  Regulamiii  koiikiii.sii  `s[alii)u i  zz`l.|cznik  do  iichwaly.

§ 3.  Ucliwata  \\'choclzi  \\  /} lilt  z  clniem  podjecia.

Podpisy  czlonk('t\\   /,ai.z:}tiu  lJi``t\\  iztTu  \\/olsztyi'iskiego:

I...                                                                                                                        7

/Jacek Ski'obis='

3."

/Dorol(I Gorse I I I ill i I

/Mili.ius=  Silski/

I ....   _.   `.`   .`.   .._   _ ........-                               5 ..............-... ` -.....

''Aiiii(I  pi\skorska/                                      /Hieronim Birk/
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Uzasadnienie (lo
Ucliwaly Nr 191/2021

Zz` I.z{}tl LI Powiatu Wolsztyhskiego
z dnia 12 maja 2021  r.

w sprawie oglos7,eHia  k{-jn`liiil.su  na  pl.ojekt logo Powiatowej Wolsztyriskiej  Orkiestry Detej.

Od   roku   2001  Po\\Lit   Wol``zt\ ii``!\i    pellii   iiadz6r   administracyjno-filiansowy   nad   Powiatowa   Wolsztyhska
Orkiestra   Detq,   ktt'iia   w'  he/{i-c.\m    roku   obchodzi6   b?dzie   50-lecie   swojego   funkcjonowania.   Ztej   okazji
kapelmistrz Jai.oslau  Goerlll`Ii  pt`)  \i\laleliiach  z czlonkami  rady  orkiestry  postanowil  przeprgwadzi6  konkurs  na

logotyp dla orkiesti.},.  I\t6r)   st:`iiii'  `i+`jej  ziiakiem  rozpoziiawczym,jak  i  elementein  promocji.
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Zalacznik Nr 2 do  uchwaly Nr  191/2021
Zarzadu Powiatu Wolsztyhskiego

z dnia  12  maja 2021  r.

UMOWA Nr .../21

wz6R

Zawal.ta  w  diiiu  ......  1.okii  i"i`iedzy:

Powiatem Wolsztyl'iskim - zwaiiym dalej Zamawiajacym,

a

•................................. '               NIP               ....................................,

zwanym dalej Wykonnw'cz},

§  1.  Przedmiotem  niniejszej  iimo\\J.\  jest  iH.egulowanie  sprawy  praw  autorskich  do  oznaczeiiia  graficznego
(1oga)     Powiatowej     Orkiestry     D?tej     w  wolsztynie     stworzonego     iwytonionego     wramach     koiikursu
zorganizowaiiego pl.zez  Po\\'iat  Wolszt-} hski  w 2021  1.., zwanego ponizej  „Logo" badz „Logiein"

§ 2.I.  Wykonawca  oswiaclcz<i,  Ze  I.ogo  b?dzie  wynikieiii jego  samodzielnej  i  oryginalnej  tw6rczosci  oraz
zapewnia,  Ze  przyslugiije  mu  calos6  pi.zt\\`  aiitoi.skich  do  Loga,  prawa te  nie sa wjakikolwiek  spos6b  obcia2oiie
na rzecz os6b trzecich, a  koi.z}Jstanie z  l~oga  nic  b?dzie narusza6 praw  innych os6b, w tym  praw osobistych os6b
fizycznych  lub os6b  pi.awii}'ch.

2.  W   zamiaii   za   iiagro(lt]   pieni?Zii:)   przyznana   w ramach   rozstrzyglli?cia   konkursu,   o kt6rej   mowa  w  §
8  Regulaminu   koiikiirs,    Wykonawca    przeiiosi    na   Zamawiajacego   w spos6b   nieograniczony   czasowo   ani
terytorialiiie calos6 aiitoi.skich pi.aw maj{ilkowych do Loga, w tym do dokumentacji projektowej dotyczacej Loga,
na wszystkich  polach  eksplotit£`c`ji  ziiaii} ch  w  diiiu  zawarcia umowy, w tym w szczeg61iio§ci,  lecz nie wylacznie
w zakresie:

I)  uzywaiiia    i  wykoi.zystaliia    logo    wi`    wszelkiej    dzialalno§ci    pi.omocyjnej,    reklamowej    i  iiiforlnacyjiiej

prowadzonej  pi.zez Zamaw;iajc|cego  i  podiilioty przez niego wskazane,

2)  utr\\.alania    i  zwielokroti`iaiiia    logo    u7szelkimi    technikalni    graficznymi,    fotograficznymi,    drukarskimi,

plast}'czn}i'mi`  infoi-mat} cziiymi,  wizu{`Inymi,  multimedialnymi,  aiidiowizualnyini,  cyfrowymi  lub  innymi,

3)  zwielokrotiiiaiiia  popi.zez_  clokonywz`i`ie  zapisii  logo na no§nikach  elektronicznych

+)  publicziiego     w}Jstawiania     i  \\Jysvietlania     logo     na    wszelkich     wystawach,     imprezach,     spotkaniach,
konferelicjach,    wydai.zeliiach    realizowanych    przez    Orgaiiizator6w    i podmioty    dzialajace    na    rzecz
Organizator6w,

5) odtwarzaiiia,  nada\\Jaiiia  i  I.ecmitou ania za  pomoca wizji, wszelkiini technikami  odtworzefi, nadah  i reemisji

6) wprowadzania     do     obi.otii,     wydM\/£iiii{`     i  rozpowszechniania     wszelkich     material6w     promocyjnych
inforiiiacyjnycli,  wycla\\'niczych  i  ini`}Jch  z  wykorzystaniem  logo,

7) wprowadzaiiia  do  pamigci  komputcra  i  iiiiiieszczaiiia  logo  w lnternecie,  rozpowszechniania  we  wszelkiego
rodzaju  sieciach  infoI.matycznycli`  leleinfoI.matyczllych,  telekomunikacyjnych,  a takze  wszelkie  publiczne
udost?pnianie  w taki  sposob6w,  ab.\'  kazdy  m6g[  mie6  do  niego  dost?p  w miejscu  i w  czasie  przez  siebie
wybraiiym,

8) publicziiego  wystauJiaiiiii,   iiajmii,   ilziei.ZauJ.y   i  bezplatnego   uzyczania   logo,   obrotu   egzemplarzami   kopii
wizeriiiiku  loga,

9) rozpowszechniaiiia  loga ~ wystawieiiie`  piibliczne  udost?pliienie, w tym  za po§rednictwem Internetu.

3.  Wykonawca  pi.zeiiosi  iia  Zamau'i:\j{icego  tak2e  prawa zalezne do  Loga oraz  dotyczacej  go  dokumentacji

projektowej  i  iipowaziiia  Ziimawiajacegi`  clo  wykoiiywaiiia wszelkicli  autorskich praw osobistych.

4.  Przeniesienie  pra\\',  o  kt6i.ycli  nio\\a  \\''  list.   2  i  3  iiastapi  z chwila podpisania niniejszej  ulnowy.
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5.  W   1.azie   wysttipieiii{\    pi`zez   kogokolwiek    pi.zeciwko   Zamawiajacelnu   zjakiinikolwiek   roszczenialni

pieni?Ziiyiiii  lub  liiepieniQzli}'iiii  o  ocliroii?  praw  aiitorskich,  d6br  osobistych  lub  innycli  praw  bez  wzgl?du  na
podstawe   pi.awna.  w z\\/izizku   z korzystaliiem   z  Loga,   Wykonawca  zobowiazuje   si?  do   pokrycia  wszelkicli
odszkodowai'i,    wydatk6u'    1iib    koszt6\\J    ztym    zwiazanych    wterminie     14diii    od    dnia    otrzymania    od
Zamawiajacego piseiiiiiego \\`ezwaiiia clo zaplaty`  przelewem  na I.achunek wskazany w tym wezwaniu.

§ 3.1.  W   sprawach   nii`  iH.egiilo\\aiiycli   niniejszQ   umowa   maja   zastosowaliie   przepisy   ustawy   o prawie
autorskim  i  prawach  pokrew li}'ch  i  kodeksu  cywilnego.

2.  Wszelkie  spor}J'  zu icizalic  z  I.ealizacjQ  iiinowy  stroliy  poddaja  pod  rozstrzygniecie  Sadu  powszechnego
wta§ciwego  miejscowo  dlti  sic.clziby  Zaiiiawiajacego.

3.  Kazda zmialia  iimo\\}   \\Jymaga  I`ol.my  pisemiiej  pod  rygorem  niewa2no§ci.

§ 4.  Umow? spoi.z{}clzoiio  \\  2 jediiobrziiiiqcych  egzeiiiplarzach  po jednym  dla kazdej  z stron.

Wykonawca:                                                                                                                Zamawiajacy:
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