
 
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO 
JUBILEUSZU 70-LECIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 1945-2015 

 
 
 
 
 

§ 1  Postanowienia ogólne  
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie znaku 

graficznego - logo Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej 1945-2015 (zwanym dalej „Konkursem”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Warszawskiej 24. 
3. Osobami uprawnionymi do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o Konkursie są 

Sekretarze Konkursu dr inŜ. arch. Magdalena Kozień-Woźniak i dr.inŜ. BoŜena Tyliszczak. 
4. Organizator Konkursu będzie komunikował się z Uczestnikami Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail: 

rdudek@pk.edu.pl. 
 
 
§ 2  Jury Konkursu 
 
Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie: 
 
prof.dr. hab.inŜ. Kazimierz Furtak    –  Rektor PK   
 
dr hab.inŜ.arch. Andrzej Białkiewicz, prof.PK    –  Prorektor PK 
 
prof.dr hab.inŜ. BłaŜej Skoczeń    –  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

    Jubileuszu 70-lecia PK 
 

prof.dr hab. InŜ.arch. Jacek Gyurkovich   –  Dziekan Wydziału Architektury PK 
 
prof. Stanisław Tabisz     –  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
 
dr hab. inŜ. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚl – Kierownik Katedry Sztuk Pięknych i UŜytkowych,   

    Wydział Architektury, Politechnika Śląska 
 

dr hab. inŜ. arch. Leszek Maluga, prof. PWr  – Kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby,    
   Wydział Architektury,  Politechnika Wrocławska 

 
 



§ 3  Terminarz Konkursu  
 
 
1. Ogłoszenie Konkursu:    7 kwietnia 2014  
 
2. Ostateczny termin składania prac:  30 kwietnia 2014  
 
3. Obrady Jury Konkursu:    6 maja 2014  
 
4. Ogłoszenie wyników:    7 maja 2014  
 
 
 
§ 4   Przedmiot konkursu  
 
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego - logo, mającego stać się oficjalnym 

elementem identyfikacji wizualnej Jubileuszu. 
2. Wybrane logo będzie słuŜyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, korespondencyjnym.  

Zastosowanie projektu powinno umoŜliwiać róŜnorodne wykorzystanie: na plakatach i papierze firmowym, 
w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice 
internetowej, w róŜnych formatach i rozmiarach. 

3. Charakter logo powinien łączyć dobrze rozumiany tradycyjny charakter uczelni wyŜszej z jej nowoczesnymi 
aspiracjami i innowacyjnością.  

4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków jak i obcokrajowców. 
 
 
§ 5   Charakter i uczestnicy konkursu  
 
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. 
2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym: 

grafików, projektantów, artystów plastyków.  Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  
3. KaŜdy uczestnik Konkursu moŜe zgłosić dowolną ilość projektów. KaŜdą pracę naleŜy złoŜyć w odrębnym 

opakowaniu. 
4. Dopuszcza się udział w Konkursie prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo.  
5. W przypadku zespołu nie będącego osobą prawną konieczne jest wskazanie przewodniczącego zespołu w karcie 

identyfikacyjnej (załącznik nr 1 do Regulaminu), który będzie później reprezentował zespół we wszystkich 
kontaktach i ewentualnych czynnościach prawnych z Organizatorem. Członkowie zespołu, wskazując 
przewodniczącego zespołu, upowaŜniają go tym samym do działania w ich imieniu we wszelkich sprawach 
dotyczących Konkursu.  

 
 
§ 6   Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej z wymaganiami, określonymi 

w Regulaminie. 
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a takŜe członkowie ich najbliŜszych rodzin. 
 
 
 
 



§ 7   Sposób opracowania prac konkursowych: 
 
1. Pracę konkursową naleŜy zaprezentować na maksymalnie trzech arkuszach formatu A3. 
2. Projekt znaku graficznego – logo powinien obejmować: 
 

a) logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w optymalnym rozmiarze (maksymalnie 150 x 150 mm) oraz w 
najmniejszym czytelnym pomniejszeniu,  
 

b) propozycję zastosowania logo na plakacie promującym jubileusz zawierającym tekst „Jubileusz 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej 1945-2015”, 

 
c) propozycję zastosowania logo na okładce wydawnictwa jubileuszowego pt „Politechnika Krakowska 1945-

2015”. 
 

 
3.  Projekt znaku graficznego – logo powinien być ponadto dostarczony na nośniku elektronicznym, tj. na płycie 

CD, w formacie TIFF 300 DPI, rozmiar A4 lub JPG 200 DPI rozmiar A4 oraz w formacie wektorowym cdr lub ai. 
4. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz 

winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W 
przypadku wykorzystania w projekcie uczestniczącym w Konkursie projektów osób trzecich, do projektu naleŜy 
dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu w 
utworze Uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zaleŜnych do tego utworu obejmującą prawo do 
korzystania i rozporządzania utworem Uczestnika w zakresie nie mniejszym, niŜ korzystanie ze zwycięskiego 
projektu.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, 
otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.  

 
§ 8 Składanie Projektów 
 
1. Prace naleŜy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 do godz. 14.00  na adres: 30-962 Kraków, ul. 

Warszawska 24, bud. WIL pok. 108, I piętro.  
2.  Pracę uwaŜa się za złoŜoną w terminie, jeŜeli przed upływem wskazanego terminu zostanie doręczona 

Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce. 
3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu 

dokonanym przez jury Konkursu. 
4.  Praca powinna być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie przez 

Uczestnika konkursu, czcionką Times New Roman 24 pkt pogrubioną.  Numer naleŜy umieścić na wszystkich 
elementach pracy (w prawym górnym rogu), tj. na arkuszach projektu,  na płycie CD, na kopercie z kartą 
identyfikacyjną załączaną do projektu oraz na opakowaniu.  

5. Prace konkursowe naleŜy składać w opakowaniach uniemoŜliwiających ich bez śladowe otwarcie i zapoznanie się 
z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako : „Konkurs - Jubileusz 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej” (czcionka Times New Roman 24 pkt pogrubiona, wersaliki) oraz oznakowane numerem 
rozpoznawczym nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej.  

6. Do pracy naleŜy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjną oznaczoną numerem 
rozpoznawczym i zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

7.  Opakowanie pracy konkursowej nie moŜe być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego pracę, ani 
innymi informacjami umoŜliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Jury 



Konkursu. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa 
podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu. 

8. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem pracy konkursowej. 
Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

 
§ 9     Ocena prac konkursowych 
 

1. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu konkursowego poprzez nadanie kodu 
trzycyfrowego kaŜdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu 
dane personalne autorów poszczególnych prac nie będą ujawnione Jury Konkursu. 

2. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt. Projekty będą ocenianie  pod 
względem:  

 
a. zgodności z Regulaminem,  

 
b. innowacyjności i oryginalności projektu,  

 
c. czytelności i funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań,  

 
d. walorów kompozycyjnych i kolorystycznych.  

 
3. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.  
 
 
§ 10   Ogłoszenie wyników konkursu 
 
1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2014 roku  

poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.pk.edu.pl. 
2. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany listownie. 
 
§ 11    UniewaŜnienie konkursu  
 
1.  Organizator uniewaŜni konkurs, jeŜeli nie wpłynie Ŝadna praca konkursowa, lub teŜ jeŜeli Jury nie rozstrzygnie 

konkursu. NiezaleŜnie od powyŜszego Organizator moŜe w kaŜdym czasie uniewaŜnić konkurs bez podania 
przyczyny.  

 
§ 12   Nagroda 
 
1. Jury Konkursu przyzna jedną nagrodę w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).  
 
2.  Organizator wypłaci nagrodę w terminie nie krótszym niŜ 14 dni od dnia podania do wiadomości ustaleń 

wyników konkursu, po potrąceniu stosownego podatku.  
3. Przed wypłatą nagrody Autor zwycięskiej pracy powinien podpisać oświadczenie wyraŜające zgodę na 

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego- 
logo i jego zastosowań (załącznik nr 2 do Regulaminu)  

4. W przypadku odmowy podpisania oświadczenia przez Autora zwycięskiej pracy, tytuł oraz prawo do nagrody 
przechodzi na Uczestnika, którego praca zdobyła drugą w kolejności liczbę punktów, o ile Organizator nie 
uniewaŜni Konkursu. 

 



§ 13 Prawa autorskie 
 
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, Ŝe projekt nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W 
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyŜej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2. Z chwilą wypłaty nagrody na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy na 
następujących polach eksploatacji:  
a. utrwalanie w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: urządzeniach 

magazynujących dane cyfrowe i analogowe (tj.: taśma światłoczuła, magnetyczna, dyski komputerowe 
stacjonarne i przenośne, płyty DVDR, CDR, BDR), przenośnych nośnikach cyfrowych opartych na 
technologii typu flash, czy teŜ w formie druku;  

b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, techniką 
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu;  

3. Prace konkursowe będą mogły być opublikowane w celach promocyjnych konkursu, jeŜeli autorzy biorący 
udział w konkursie wyraŜą zgodę. Publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze. 

 
 
§ 14 Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 

danych przez uczestników konkursu. 
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia 

do Konkursu.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z komunikacji dostarczenia 
zgłoszeń konkursowych.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

KARTA  IDENTYFIKACYJNA  UCZESTNIKA  KONKURSU 

UCZESTNIK  KONKURSU* 

nazwa / firma* 

autorzy 

 

 

adres 

 

 

 

Telefon /fax  

Email  

REGON / PESEL  

NIP  

Liczba rozpoznawcza nadana pracy 
konkursowej  

 

nr rachunku bankowego  

 

Oświadczam, Ŝe przysługują mi / nam autorskie prawa majątkowe do złoŜonej pracy konkursowej oznaczonej w/w liczbą 
rozpoznawczą. 

 

 

                                                        .................................................................................. 

                                                                            data i czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 
działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 

konkursu wspólnie biorących udział w konkursie lub 
pełnomocnika bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy 

podpis jest/podpisy są nieczytelne 
 
 
 

* w przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie naleŜy podać dane wszystkich Uczestników 
konkursu 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA 
 
 
 
 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu opracowanie znaku 
graficznego - logo Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej 1945-2015 całości autorskich praw majątkowych do 
wymienionego powyŜej projektu graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 
 
 

 
..........................................................  

czytelny podpis 

 


