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Regulamin konkursu na logo 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich 

 
Organizator:  

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich 
ul. Mińska 38, 05-332 Siennica (siedziba Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich) 
tel. 25 757 22 24, e-mail: saiwss@siennica-saiwss.pl, www.siennica-saiwss.pl 
 
 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
Szkół Siennickich, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Stowarzyszenia. 
Logo może nawiązywać zarówno do tradycji oraz historii Stowarzyszenia, ale jednocześnie 
oddawać jego współczesny charakter (szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia 
znajdują się m.in. na stronie www.siennica-saiwss.pl). 
Logo przeznaczone będzie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, 
korespondencyjnych, informacyjnych itp.  Stowarzyszenia. 

 

Uczestnicy konkursu:  

Konkurs ma charakter otwarty dla osób powyżej 16 roku życia. Uczestnikami konkursu mogą 
być osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, 
zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Koncepcja logo powinna nawiązywać do cech i atutów Stowarzyszenia oraz identyfikować się 
z jego celami. Projekt powinien cechować się kreatywnością, jasnością przekazu oraz 
funkcjonalnością; winien być niepowtarzalny, rozpoznawalny i łatwy do zapamiętania.  

2. Każdy uczestnik może nadesłać jeden projekt. Projekty muszą być wykonane wyłącznie 
komputerowo w dowolnej technice graficznej. 

3. Projekt powinien być wykonany w dwóch wersjach: kolorowej i czarno-białej (skala szarości). 
4. W warstwie informacyjnej logo powinno zawierać nazwę Stowarzyszenia. 
5. Do Organizatora należy dostarczyć: 

- wersję elektroniczną projektu w formacie JPG, TIF lub PDF; pliki w rozdzielczości minimum 
300 dpi z możliwością zmiany skali bez straty proporcji i jakości  
- czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) 
- podpisane, niezbędne do udziału w konkursie Oświadczenia (załącznik nr 2). 

6. Przesłanie podpisanej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu.  

7. Prace należy nadsyłać pocztą (pliki projektu zapisane na CD lub DVD) lub drogą elektroniczną 
(pliki projektu, skany podpisanej Karty zgłoszenia i Oświadczeń). Zarówno pliki, jak i nośniki 
muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

8. Koperty z pracami lub temat wiadomości elektronicznej powinien zawierać tekst: „Konkurs na 
Logo SAiWSS”. 

9. Projekty należy nadsyłać na adres Organizatora do 31 lipca 2018 (do godz. 15.00 dla zgłoszeń 
składanych osobiście). Decyduje data wpływu do Organizatora. Projekty przesłane po tym 
terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. 
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10. Wpłynięcie zgłoszenia (nie dotyczy zgłoszeń złożonych osobiście) będzie potwierdzane 
mailowo. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do dnia 10 sierpnia 2018 prosimy 
o pilny kontakt z Organizatorem. 

11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 
projektu powstałe w czasie przesyłki. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po 17 września 2018. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. O terminie i miejscu wręczenia nagrody 
Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo. 

13. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia w liczbie 6 osób. 
14. Komisja Konkursowa wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę. 
15. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł brutto (jeden tysiąc 

złotych). 
16. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę: 

- pomysł i poziom artystyczny 
- uniwersalność i funkcjonalność 
- walory graficzne  
- nawiązanie do charakteru Stowarzyszenia. 

17. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

18. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 
19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i krótkiej 

informacji o laureacie konkursu na materiałach drukowanych oraz umieszczenie tych 
informacji w Internecie. 

20. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, 
który: 
- może je w dowolny sposób wykorzystać na n/w polach eksploatacji: druki i wersje 
elektroniczne na papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach 
multimedialnych, materiałach i gadżetach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, 
grafice internetowej, banerach, plakatach, ogłoszeniach, innych dokumentach papierowych 
i elektronicznych 
- może je odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

21. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę i przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu 
autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie 
utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania 
do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, 
wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. 

22. Zwycięzca konkursu jest zobligowany dostarczyć do Organizatora oryginały podpisanych 
dokumentów: Kartę zgłoszenia i Oświadczenia (dotyczy zgłoszeń przesłanych drogą 
elektroniczną). 

23. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę zgłoszenia i Oświadczenia podpisują rodzice lub 
opiekunowie prawni uczestnika konkursu. 

24. Projekty nienagrodzone będą zwracane wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika lub będzie 
je można osobiście odebrać w siedzibie Organizatora do dnia 5 października 2018. Po tym 
terminie prace zostaną zniszczone. 

 

Postanowienia ogólne: 
 

1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe, nieaktualne lub błędnie podane 

przez uczestników informacje oraz ewentualne szkody z tego wynikające. 
 

Zapraszamy do udziału! 
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załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia: 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………….…………………….…. 

2. Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. e-mail: …………………………………………………………..………………, tel.: ………….……………………… 

4. Jestem / nie jestem osobą pełnoletnią.* 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu, w szczególności z jego 

częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez 

zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a. 

 
 
 

……………………………………………..…………………… 
Miejscowość, data 

………………………………..………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niewłaściwe skreślić; w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni 
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załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIA: 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do Konkursu na logo 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 

……………………………………………..…………………… 
Miejscowość, data 

………………………………..………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika* 

 

 

 

W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich 
do pracy zgłoszonej na Konkurs na Logo Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół 
Siennickich na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz 
zapewniam o gotowości podjęcia współpracy merytorycznej i realizacyjnej w celu 
ostatecznego opracowania i wykonania zwycięskiego projektu w celu jego skutecznego 
wykorzystania. 
 

……………………………………………..…………………… 
Miejscowość, data 

………………………………..………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika* 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich (Organizatora Konkursu), który jest 
administratorem tych danych i działa pod adresem ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, w celach 
niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z jego regulaminem. 
Jestem świadomy, że dane nie będą udostępniane innym podmiotom, podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i że przysługuje mi prawo dostępu 
do tych danych i ich poprawiania. 
 

……………………………………………..…………………… 
Miejscowość, data 

………………………………..………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika* 

 

 
 
 
* w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni 


