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 Warszawa, 2.10.2013 r. 
 

Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Aktywizacja, z siedzibą: ul. Wiśniowa 40b lok. 8,  

02-520 Warszawa, www.aktywizacja.org.pl, zwana dalej Fundacją i/lub Organizatorem. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami Konkursu jest: Justyna Karpacz, e-mail: 

justyna.karpacz@idn.org.pl, tel. 509 251 338. 

§ 2. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logo Fundacji Aktywizacja, 

charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie funkcję 

marketingową oraz informacyjną, oddającego w pełni charakter działalności Fundacji, 

adekwatnego do nowej nazwy organizacji. 

2. Wyłonione w Konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do 

identyfikacji wizualnej Fundacji, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz 

wszystkich możliwych formach związanych z identyfikacja Fundacji. 

3. Szczegółowy opis zadania konkursowego oraz opis wymagań i parametrów technicznych 

znajdują się w briefie konkursowym – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych i/lub osób 

prawnych, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością 

projektowo-graficzną, ukierunkowaną na usługi marketingowe.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich rodzin, a także członkowie Komisji Konkursowej, ich pracownicy oraz inne 

osoby im podległe.  

3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo. 

4. Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie trzy projekty. 
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5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych ponoszą 

Uczestnicy Konkursu. 

§ 4. Nagroda w Konkursie 

1. Organizator Konkursu przyzna nagrodę główną w wysokości 4000 zł brutto, a także dwa 

wyróżnienia w wysokości 1500 zł brutto. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator Konkursu. 

§ 5. Terminy nadsyłania zgłoszeń i zasady wyboru prac 

1. Prace konkursowe można nadsyłać do 4.11.2013 r. drogą mailową na adres: 

justyna.karpacz@idn.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja Aktywizacja, ul. Wiśniowa 40b  

lok. 8, 02-520 Warszawa (o przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje data wpływu prac). 

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą projekt konkursowy powinien być dostarczony na 

standardowym nośniku (CD/DVD, pendrive). 

2. Konkurs jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wytypowaniu trzech projektów przez 

Komisję Konkursową. Etap drugi polega na wyborze zwycięskiego projektu przez Zarząd 

Fundacji Aktywizacja. 

3. Komisja Konkursowa została powołana przez Zarząd Fundacji Aktywizacja w składzie:  

 Piotr Jaworowski, Profesor ASP, Pracownia Projektowania dla Mediów, Akademia Sztuk 

Pięknych, Warszawa; 

 Łukasz Kluj, Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią, Lewis PR; 

 Przedstawiciel Rady Fundacji Aktywizacja; 

 Bartosz Mioduszewski, Prezes Zarządu, Fundacja Aktywizacja; 

 Justyna Karpacz, Kierownik Działu Komunikacji, Fundacja Aktywizacja. 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni trzy najlepsze projekty, nie znając danych 

personalnych autorów danej pracy, do dnia 15.11.2013r.  

5. Zarząd Fundacji Aktywizacja dokona wyboru zwycięskiego projektu spośród trzech 

wyłonionych przez Komisję prac, nie znając danych personalnych autorów danej pracy, do 

dnia 22.11.2013 r. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25.11.2013 r.  
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§ 6. Sposób przygotowania zgłoszenia 

1. Projekt logo przygotowany wg wytycznych zawartych w załączniku nr 2 (briefie 

konkursowym) należy przedstawić w formie pliku PDF w formacie pionowym lub poziomym 

A4. Aby zapewnić poprawność wyświetlania pliku, wszystkie czcionki należy zamienić na 

krzywe. 

2. W nazwie pliku PDF musi znajdować się godło, które Uczestnik Konkursu podaje  

w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych obejmuje: 

a) Pracę konkursową przygotowaną wg wytycznych z p. 1 i 2 niniejszego paragrafu 

b) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 

c) Portfolio i/lub referencje – załącznik nr 2 

4. Prace niespełniające warunków, o których mowa w punktach 1-3 niniejszego paragrafu, nie 

biorą udziału w Konkursie i podlegają zniszczeniu. 

§ 7. Zobowiązania Laureata 

1. Po rozstrzygnięciu Konkursu Laureat zobowiązany będzie do dostarczenia logo w formie 

plików w formatach AI, EPS, TIFF oraz innych plików niezbędnych do jego wdrożenia. 

2. Laureat Konkursu będzie zobowiązany ponadto do przygotowania księgi znaku, w której 

określone będą zasady stosowania logo. 

§ 8. Prawo własności i prawo wykorzystania logo 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

a) Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do logo, 

jak też może swobodnie rozporządzać tymi prawami i korzystać z nich 

b) Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych oświadczeniu dotyczącym praw autorskich uczestnik Konkursu, 

który złożył projekt objęty roszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec 

Organizatora i osób trzecich z tego tytułu oraz zrekompensuje Organizatorowi Konkursu, jako 

wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych. 
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3. Zwycięzca Konkursu, podejmując wynagrodzenie w kwocie nagrody, o której mowa w § 4  

p. 1, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu przenosi na Organizatora nieograniczone pod 

względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego projektu 

logo, obejmujące prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach, na następujących 

polach eksploatacji:  

a) utrwalanie na nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM, czy też w formie druku; 

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz 

techniką cyfrową, techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 

do tej formy zapisu;  

c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, włącznie z miejscami dostępnymi 

za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

d) prawo obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik 

przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne  

i bezprzewodowe;  

e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których pracę utrwalono  

w tym elektroniczne użyczanie egzemplarzy oraz ich kopii; 

f) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji 

przewodowej oraz bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką -niezależnie od systemu, 

standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem 

satelity;  

g) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych,  

w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianych za 

pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;  

h) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań  

i wielkości nakładów; 
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i) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu; 

j) przekazywanie i emitowanie w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na 

nośnikach obrazu. 

4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Organizatora na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do projektu logo oraz upoważnia Organizatora do 

sprawowania nadzoru autorskiego, z wyłączeniem zwycięzcy Konkursu jako autora, nad 

sposobem korzystania z dzieła. 

§ 9. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator. 

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu 

jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania 

nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą niezwłocznie 

usunięte, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie 

internetowej Organizatora, w przypadku gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. 

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez 

przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu. 

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych podanych przez siebie danych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu 

lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie lub 

usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowy przepływ informacji 

spowodowany podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania 

przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub unieważnienia Konkursu na każdym 

etapie postępowania, w tym przed zawarciem umowy. 

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej 

Organizatora www.aktywizacja.org.pl. W związku z powyższym Uczestnicy biorący udział  

w Konkursie zobowiązani są samodzielnie monitorować stronę Organizatora. 

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 
 

Załączniki:  

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2. Brief konkursowy 

Załącznik nr 3. Identyfikacja wizualna 

http://www.aktywizacja.org.pl/

