REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Jaworznie

I. Organizator
Konkurs na projekt graficzny logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach Filia w Jaworznie, zwany dalej Konkursem organizuje PBW w Katowicach Filia
w Jaworznie, zwana dalej Organizatorem.
II. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
• wyłonienie znaku graficznego-logo, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej
(znakiem firmowym) PBW w Katowicach Filia w Jaworznie
• zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej
• popularyzacja biblioteki w lokalnym środowisku.
2. Logo powinno składać się z unikalnej i charakterystycznej formy graficznej oraz nazwy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie lub
jej akronimu PBW w Katowicach Filia w Jaworznie.
3. Przeznaczenie logo: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych. Znak logo
będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych i dokumentów wydawanych
przez PBW w Katowicach Filia w Jaworznie w formie tradycyjnej i elektronicznej.
III.Warunki uczestnictwa w konkursie
1 . Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadpodstawowych
w Jaworznie, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.
2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub
opiekunów prawnych (zał.nr 3).
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie
b)dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej
załącznik do regulaminu Konkursu (zał. nr 1) i oświadczenia (zał. nr 2) dostępnych na stronie
internetowej Organizatora www.jaworzno.pbw.katowice.pl
5. Pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub przesłać na
adres Organizatora: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Rynek Gł.17 II piętro.
Termin składania prac upływa 15.11.2017 r.
6. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
• projekt logo musi stanowić samodzielną pracę ucznia i nie naruszać praw autorskich
osób trzecich, logo nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego
projektu -w przeciwnym wypadku projekt zostanie zdyskwalifikowany
• projekt nie został nigdzie wcześniej opublikowany
• projekt może być wykonany w dowolnej technice graficznej w dowolnym kształcie,
w dowolnych kolorach z wykorzystaniem dowolnej czcionki, dostępnej na warunkach
darmowej licencji użytku komercyjnego.
7. Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD) jako plik JPG
w rozmiarze min. 50 KB -max. 500 KB oraz w postaci wydruków komputerowych.
Wydruki komputerowe w formacie A4 muszą zawierać:

a)logo mieszczące się w polu o podstawie 15x15 cm i wersję zmniejszoną o podstawie 2x2 cm
b) wersję kolorystyczną znaku oraz wersję czarno-białą.
8. Prace konkursowe,nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie Konkursu, nie będą
podlegały ocenie jury.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Jury Konkursu będzie oceniało prace konkursowe wg następujących kryteriów:
• pomysł
• oryginalność
• walory graficzne
• estetyka wykonania
• wymogi formalne
2.Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury powołane przez Organizatora w terminie do
24.11.2017. Decyzje jury są ostateczne. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden
zwycięzca.
3. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
4. O terminie wręczenia nagrody i uroczystego podsumowania Konkursu laureat zostanie
powiadomiony mailowo.
5. Organizator poda do publicznej wiadomości informacje o laureacie Konkursu. Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki oraz w lokalnych mediach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego nie wybrania żadnego projektu i ogłoszenia
kolejnego konkursu.
7. Po zakończeniu Konkursu wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
biblioteki oraz na wystawie zorganizowanej w siedzibie biblioteki
V. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych
1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do
zgłoszonej pracy konkursowej. Przeniesienie praw autorskich do projektu następuje na wszystkich
polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art.50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
2. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne, na
których utrwalono projekty przechodzą na własność PBW w Katowicach Filia w Jaworznie
i stanowią dokumentację Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz .U. z 2002 r., nr 101
poz.926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu logo
z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VI. Postanowienia końcowe
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszanych oprac konkursowych.

Załącznik nr 1
-

KARTA ZGŁOSZENIA

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………….…..
2. Adres zamieszkania ul…………………………………………………………….
miejscowość ………………………………………………..
tel…………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………….

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Oświadczam, że jestem autorem/-ką projektu zgłoszonego do Konkursu na logo
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie oraz, że nie narusza on
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności
z jego częścią dotycząca przeniesienia praw autorskich. Postanowienia Regulaminu akceptuję bez
zastrzeżeń .
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora
imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie na projekt graficzny
logo PBW w Katowicach Filia w Jaworznie . Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych do celów postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2016 r, poz.922 z późn. zm.).

podpis ucznia………………………………….

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Oświadczam, że moje dziecko jest autorem/-ką projektu zgłoszonego do Konkursu na logo
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie oraz, że nie narusza on
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności
z jego częścią dotycząca przeniesienia praw autorskich. Postanowienia Regulaminu akceptuję bez
zastrzeżeń .
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora
imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie na projekt
graficzny logo PBW w Katowicach Filia w Jaworznie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do
celów postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U.z 2016 r, poz.922 z późn. zm.).

……………………………………….
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

