
REGULAMIN KONKURSU 

NA PROJEKT LOGO 50-LECIA UCZELNI 

  

 

I.  ORGANIZATOR, PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, NIP: 573-
011-67-75. 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu Logo Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na okoliczność 50-lecia Uczelni 
przypadającego w 2021 r. 

3. Konkurs trwa od 29 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r., do godziny 12.00. 
4. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo symbolizującego jubileusz 

50-lecia Uczelni. 
5. LOGO będzie przeznaczone do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 

reklamowych, korespondencyjnych Uczelni w czasie obchodów 50-lecia.  
6. LOGO powinno łączyć dobrze rozumiany tradycyjny charakter Uczelni wyższej z jej 

nowoczesnymi aspiracjami i innowacyjnością. 
7. Definicje pojęć zawartych w regulaminie: 

- LOGO – znak graficzny składający się z sygnetu (grafiki) oraz logotypu (elementu 
tekstowego) 
-   Uczestnik konkursu – osoba zgłaszająca projekt do konkursu 
- Organizator - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie 
-   Autor - zwycięzca konkursu 

 
II. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. 
2. W konkursie uczestniczyć może każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z 

wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z oświadczeniami zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 projekt. 
5. Udział w konkursie i przesłanie projektu oznaczają jednocześnie wyrażenie zgody na 

jego wykorzystanie przez Organizatora, na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem. 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE PROJEKTU I FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ   

1. Co powinno cechować logo:  czytelność, typografia, kolor  (najlepiej zestawienie 
dwóch, maksymalnie trzech kolorów oraz wersja 1-kolorowa), oryginalność, 
minimalizm, prostota.  

2. Prace będą oceniane na podstawie dostarczonego wydruku (format A4) z projektem 
logo, który powinien być naklejony na sztywnym podkładzie. Praca powinna być 
oznacza sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie przez 



Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy (w 
prawym górnym rogu), tj. na arkuszach projektu, na nośniku elektronicznym, na 
kopercie. 

3. Do wydrukowanych projektów należy dołączyć wersję elektroniczną prac na nośniku 
elektronicznym typu USB lub płycie CD, w formacie plików JPG lub PDF w krzywych, z 
minimalną rozdzielczością 300dpi. 

4. Każdy uczestnik Konkursu powinien dostarczyć kopertę z dopiskiem „LOGO 50-lecia 
Uczelni” oraz swoim hasłem 6-cyfrowym. W kopercie należy umieścić: formularz z 
danymi osobowymi z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich 
praw majątkowych i osobistych do projektu i do materiałów użytych w projekcie 
(załącznik nr 2). Wzory wymaganych formularzy stanowią załączniki do niniejszego 
Regulaminu.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnej z 
wymaganiami, określonymi w Regulaminie. 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC  

1. Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami, opatrzone podpisem: „LOGO 
50-lecia Uczelni” należy złożyć do 20 marca 2020 r., do godziny 12.00 do Kancelarii 
Ogólnej. Adres:  Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32, 42-200 Częstochowa. 

2. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu 
zostanie doręczona Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce.  Prace 
dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu i 
uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki i wszelkie problemy wynikające z 
komunikacji dostarczenia zgłoszeń konkursowych. 

  
 
V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  
2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena spełnienia przez Uczestników Konkursu 

wymagań określonych w Regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wybór 
najlepszej pracy konkursowej. 

4. Kryteria oceny prac: walory artystyczne, pomysł, komunikatywność, wyrazistość i 
czytelność; walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i 
sytuacjach ekspozycyjnych.   

5. Członkowie Komisji będą oceniali zakodowane prace konkursowe.  
6. Komisja może przyznać również wyróżnienia autorom prac konkursowych 

(maksymalnie trzy wyróżnienia), nadesłanych na konkurs. 
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Z rozstrzygnięcia Konkursu 

zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej 
uczestniczący w posiedzeniu. 

8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru zwycięskiej 
pracy.  

9. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.  



10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 
uczestnik Konkursu. 

11. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.  
  
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 kwietnia 2020 r. 
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ujd.edu.pl  
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębną 

korespondencją.  
 

VII. NAGRODA ORAZ PRAWA AUTORSKIE 

1. Za najlepszą pracę konkursową wybraną przez Komisję zostanie przyznana nagroda w 
wysokości  2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) brutto. Nagroda  w wysokości 
2000,00 zł. pomniejszona o podatek od wygranej  zostanie przekazana w formie 
przelewu do 20 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Autor zwycięskiego projektu  w ramach nagrody o której mowa w punkcie 1 powyżej  w 
chwili jej wypłacenia przenosi na  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym. Jana 
Długosza w Częstochowie całość majątkowych praw autorskich do: 
a) używania i wykorzystywanie utworu we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej, korespondencyjnej, komercyjnej, informacyjnej i edukacyjnej 
Organizatora;  

b) utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego drukarką 3D oraz techniką cyfrową;   

c) rozpowszechniania projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;  

d) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

e) wprowadzania projektu do pamięci komputera; 
f) w zakresie obrotu egzemplarzami utworu, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem; 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych swobodnych modyfikacji 

zwycięskiego projektu w szczególności w zakresie doboru rozmiaru, koloru, cieniowania. 
Organizator zastrzega sobie wykorzystanie projektu w części, w całości oraz łączenie z 
innymi dziełami w działalności Organizatora, w tym działalności statutowej, komercyjnej 
w celach informacyjnych i promocyjnych.   

4. Autor - zwycięzca konkursu zezwala Uniwersytetowi na posługiwanie się projektem bez 
oznaczania go imieniem i nazwiskiem Autora. Zezwolenie to jest nieodwołalne i nie jest 
uzależnione od żadnych warunków oraz zostaje udzielone bez prawa wypowiedzenia lub 
cofnięcia.   
 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zgłoszenie projektu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 



2. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie 

3. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
4. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ma 

wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie reguluje. 
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

Magdalena Okwiet, Biuro Promocji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel.:  
34 3784361; e-mail: m.okwiet@ujd.edu.pl 

 

 


