Regulamin konkursu na logo albo logo i hasło promocyjne 100-lecia PCK.

I.

Organizator i przedmiot konkursu.

1. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zwany dalej Organizatorem,
ogłasza konkurs na logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym 100 – lecia PCK, zwany dalej
Konkursem.
2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo albo logo i hasła
promocyjnego 100 – lecia PCK w kategorii:
a) Logo (do hasła: „Bo 100 lat to dobry początek”)
albo
b) Logo wraz z hasłem promocyjnym.
Zaprojektowane logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym będzie symbolem Jubileuszu 100
-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich,
reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności wykorzystywane
będzie na gadżetach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, ulotkach, plakatach,
nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
3. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego logo do hasła „Bo 100 lat to dobry
początek” albo logo wraz z hasłem promocyjnym, które będą elementem oficjalnej identyfikacji
obchodów 100-lecia PCK. Logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym powinno kojarzyć się
z Organizacją (Polskim Czerwonym Krzyżem), jej historią, tradycją, innymi walorami
charakterystycznymi dla jej społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.
4. Logo będzie stosowane razem z logo Polskiego Czerwonego Krzyża, stąd zaprojektowane logo
nie może zawierać w sobie oficjalnej wersji znaku PCK.
II.

Uczestnicy konkursu.

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w
Polsce którzy spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Autor powinien dostarczyć wraz z wyobrażeniem graficznym również interpretację
i uzasadnienie dla zaprojektowanego logo, opisując je w oświadczeniu, stanowiącym załącznik
Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje.
4. Projekty mają być realizowane indywidualnie.
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie oraz pracownicy Polskiego Czerwonego
Krzyża.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

III.

Wymagania projektu.

1. W kategorii logo:
a) Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic) z użyciem
dowolnej ilości kolorów,
b) Projekt logo musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej, naklejony na kartce
w formacie nie mniejszym niż A4,
c) Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej
na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).
2. W kategorii logo wraz z hasłem promocyjnym:
a) Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic) z użyciem
dowolnej ilości kolorów,
b) Projekt logo musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej, naklejony na kartce
w formacie nie mniejszym niż A4,
c) Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt logo w wersji elektronicznej zapisanej
na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).
d) Projekt hasła musi być zaprezentowany na kartce w formacie A4, napisany w rozmiarze
czcionki min. 36, z użyciem dowolnej ilości kolorów,
e) Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt hasła w wersji elektronicznej zapisanej
na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).
3. Propozycje projektów logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym powinny być uzasadnione
maksymalnie pięcioma zdaniami. Do projektu logo należy dołączyć krótki opis użytej symboliki
i kolorystyki (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).
4. Każdy projekt na odwrotnej stronie powinien być opatrzony pseudonimem (godłem, symbolem)
autora; należy dołączyć do niego zaklejoną kopertę oznaczoną takim samym znakiem. W kopercie
muszą być zawarte informacje zawierające: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i ewentualnie adres
e-mail autora.
5. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych wypełnione Oświadczenie
(załącznik Nr 1 do Regulaminu), na którym własnym podpisem wyraża zgodę na podanie
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków
niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich. Poprzez podanie danych osobowych
uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem
pracy) na stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.
Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu.
6. Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) lub załącznika nr 2
do Regulaminu nie będą oceniane.
7. Załączniki nr 1 i 2 uczestnicy powinni umieścić się w zaklejonej kopercie, dołączonej do projektu/ów, o której mowa w ust. 4 wyżej – celem zachowania anonimowości prac.

IV.

Miejsce i termin składania prac konkursowych.

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo albo logo i hasło 100-lecia PCK” wraz
z wypełnionym drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz drukiem Uzasadnienie
i charakterystyka projektu (załącznik Nr 2 do Regulaminu) należy dostarczyć na adres: Małopolski
Oddział Okręgowy PCK, Promocja, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków. Termin nadsyłania prac – 13
października 2017 r. (decyduje data wpływu do MOO PCK).

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
V.

Ocena prac.

1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z opisem w I.3.
2. Spośród nadesłanych prac, najlepszą z nich wybierze Komisja Konkursowa powołana przez
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 100 - lecia PCK, w której skład będą wchodzić
przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego 100 -lecia PCK (max. 5 osób), w celu uzyskania opinii oraz
wybrania najlepszej pracy.
3. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac konkursowych podlega akceptacji przez
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 100 - lecia PCK, która jest ostateczna, a uczestnikom
konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną
zaprezentowane zakodowane prace.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie zostanie
złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią
kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody lub nie spełniają innych
wymogów ujętych w niniejszym Regulaminie.
6. Prace nie podlegają zwrotowi.

VI.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody.

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 31 października 2017 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych MOO
PCK oraz ma stronie internetowej Polskiego Czerwonego Krzyża.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o wynikach konkursu.
4. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922) – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska zwycięzcy
konkursu, a także zwycięskiego projektu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych
MOO PCK oraz w mediach i Internecie.
6. Za najlepszy projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną nagrody finansowe o
wartości:
a) W kategorii logo – 1800 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/800),
albo
b) W kategorii logo wraz z hasłem promocyjnym – 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/000).
7. Organizator zdecyduje czy zwycięży projekt logo tworzony do zaproponowanego hasła „Bo 100 lat
to dobry początek”, czy też projekt logotypu wraz z hasłem. Zostanie przyznana jedna nagroda.
8. Przekazanie nagrody nastąpi po podpisaniu z autorem nagrodzonego nagrodą projektu odrębnej
umowy o przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu

zgodnie z pkt VII.3 niniejszego Regulaminu. Nagrodzony uczestnik potwierdzi pisemnie odbiór
nagrody. Od kwoty nagrody brutto potrącone zostaną przez Organizatora niezbędne zobowiązania
publicznoprawne.
9. Zwycięzca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi projektu w wersji elektronicznej.

VII.

Prawa autorskie.

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich. Uczestnik konkursu składa oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z
tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje MOO
PCK, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając MOO PCK od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.
2. Zwycięski projekt staje się własnością Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża.
3. W ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze z autorem
nagrodzonego nagrodą projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw
autorskich do opracowanego projektu na polach eksploatacji:
a) utrwalanie i nieograniczone zwielokrotnianie egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką
dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną,
kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez
drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych,
magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy
rzutnika,
b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłanie przy
pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej
wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach
i ulotkach,
e) publiczne wykonanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
Autor nagrodzonej pracy w powyższej umowie wyrazi Organizatorowi nieograniczonego w czasie
zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności
w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb
Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.
4. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w
ograniczonym zakresie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.
6. Przesłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
powyższych warunków (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu).

VIII.

Postanowienia końcowe.

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania
i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz
niewyłaniania zwycięzców.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
5. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie
możliwość zmian i uzupełnień. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź
przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych Organizatora oraz
w siedzibie MOO PCK.
6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania go w siedzibie MOO PCK oraz
na profilu społecznościowym MOO PCK.
7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.
9. W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu 12/ 422 91 15 wew. 34, e-mail: promocja.krakow@pck.org.pl.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu na logo albo logo i hasło promocyjne 100 - lecia PCK

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
……………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
Ul. .………………………………………………..……….

Kod .………...... - ……………….

Miejscowość……………………………..…….………..Telefon ……………………………………….….
E mail……………………………………………….………
Ilość zgłaszanych projektów
………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………..
Pseudonim/godło/symbol autora projektu
………………………………………………………………………………………………………….…………

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie, ul. Studencka 19, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, adres mailowy, dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem konkursu na logo albo logo i hasło promocyjne 100-lecia PCK, zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 922). Wyrażam zgodę na
opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej
Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków; posiadam prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ww. konkursie.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na logo albo logo i hasło promocyjne 100-lecia
PCK i w pełni akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo albo logo i hasło promocyjne
100-lecia PCK i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz
że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również,
że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
4. Oświadczam, że jestem studentem/absolwentem Akademii Sztuk Pięknych.
5. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową majątkowych praw
autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na projekt logo albo logo i hasło promocyjne 100-lecia PCK
na wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji i zobowiązuję się taką umowę zawrzeć.

……………………..…………
miejscowość i data

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

Załącznik Nr 2
do Regulaminu konkursu
na logo albo logo i hasło promocyjne 100 - lecia PCK

Uzasadnienie i charakterystyka projektu

(w jaki sposób projekt nawiązuje do Polskiego Czerwonego Krzyża, jaka jest rola kolorów użytych
w projekcie – max. 5 zdań)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku więcej niż jednego projektu, każdy kolejny należy oznaczyć numerem i do każdego należy
dołączyć uzasadnienie i charakterystykę.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
NA OPRACOWANIE LOGO ALBO LOGO WRAZ Z HASŁEM PROMOCYJNYM
JUBILEUSZU 100-LECIA PCK

1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego 100 lecia PCK.
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 100
lecia PCK, a w przypadku jego nieobecności lub braku możliwości pełnienia funkcji, członek
Komisji Konkursowej wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu.
3. Wyboru laureata Komisja Konkursowa dokonuje zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. III Regulaminu Konkursu
stanowiącego załącznik Nr 1.
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego 100 lecia PCK.
5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego 100 -lecia
PCK (max. 5 osób – w tym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).
6. Komisja Konkursowa jest powołana do oceny spełnienia przez uczestników Konkursu
wymagań określonych w regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej Pracy
Konkursowej.
7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych Komisja pozostawi bez rozpatrzenia.
8. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane. Protokół z posiedzenia Komisji
Konkursowej podpisują uczestnicy posiedzenia.
9. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

