Regulamin konkursu na projekt graficzny
logo Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
I. Informacje ogólne
1. Organizator konkursu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (zwana
dalej Uczelnią)
2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo „Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku”.
II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo
„Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”, które będzie miało zastosowanie do
celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w
tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach,
papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych Uczelnię.
Logo ma zawierać napis „mazowiecka” oraz symbol graficzny nawiązujący do
historii lub obszaru działania Organizatora.
III. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:
1) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
2) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób
fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
(załącznik nr 4).
3) za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2, składają
przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2)
4) Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie
(załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) stwierdzające, że nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy
powyższe roszczenie, zrekompensuje Uczelni, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych.
2. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który
może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych
i prawnych.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
5. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jeden projekt.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą
jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt Logo należy składać na jednym z następujących formatów:
- kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4 (na odwrocie dane kontaktowe
Uczestnika Konkursu),
- na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF,
*JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym.
Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie
Organizatora: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 09-402, Pl.
Dąbrowskiego 2, pok. B202 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
konkurs@pwszplock.pl w terminie do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 z
dopiskiem: „Konkurs na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni Publicznej
w Płocku”. Decyduje data wpływu na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu
lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały ocenie
Komisji Konkursowej.
3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia
projektów powstałych w trakcie przesyłki.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi
Uczestnik Konkursu.
VI. Zasady przyznawania nagród:
1. Wyboru Laureata konkursu na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku” dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Rektora
PWSZ w Płocku.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00 zł brutto.
(Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych)
4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: 28 sierpnia 2019 r.
2. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie
poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.pwszplock.pl
VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
na zwycięski projekt
1. Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora prawa zależne w zakresie
wymienionym w ust.1.

2. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa prawo własności
projektu.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem
Organizatora roszczeń o naruszenie autorskich praw do projektu.
4. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora
i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt naruszał prawa osób trzecich.
5. Zwycięzca zobowiązuje się do przygotowania księgi znaku w ciągu 7 dni
od rozstrzygnięcia Konkursu.
IX. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1
1. do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku” o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na
zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporządzania do projektu stosownie do zapisów art. 64 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) na wszelkich polach eksploatacji,
obejmujących w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik
drukarskich, komputerowych i cyfrowych, wprowadzanie do pamięci komputera,
wprowadzanie do obrotu, najem i użyczenie, publiczne wyświetlanie, wystawianie,
odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, oraz udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

……………………………….
/podpis uczestnika konkursu/

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo 1. „Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku”. o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie
udziału w konkursie osoby niepełnoletniej.

...................................................................
miejscowość i data

Ja

niżej

podpisany/a,

………………………………………………………..

jako

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na znak graficzny (logo) „Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości .................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 922) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

.............................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku” stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze
mnie praca w Konkursie na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni Publicznej
w Płocku” organizowanym przez PWSZ w Płocku jest mojego autorstwa, nie narusza praw
osób trzecich i nie była zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Mazowieckiej Uczelni Publicznej
w Płocku” o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

...................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

..................................................................
podpis

