
09.11.2020, Słupsk

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO 

LOGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Słupskiego, które stanie się częścią oficjalnego systemu identyfikacji wizualnej

i  będzie  przeznaczone  do  celów  korespondencyjnych  oraz  identyfikacyjnych,  w

szczególności poprzez umieszczenie:

a) na stronie internetowej Powiatu,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) w drukach urzędowych,

d) na plakatach, ulotkach, materiałach promocyjnych,

e) na nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,

f) na nośnikach reklamy zewnętrznej,

g) w mediach,

h) w filmach.

3. Logo Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego powinno nawiązywać lub kojarzyć

się  z  tematyką  finansowo-księgową,  oświatą,  edukacją,  sprawozdawczością,

rozliczeniami płac, powiatem słupskim itp., nawiązywać do warstwy informacyjnej tj.

CUW Powiat Słupski itd.

4. Dodatkowo punktowane będą wersje zawierające oprócz podstawowego projektu logo,

także:

a) alternatywne  wersje  znaku  (mono  i  achromatyczna,  pionowa,  pozioma,  logo

z nazwą i bez nazwy, wersja uproszczona)

b) kolorystyka znaku (CMYK, RGB, PANTONE, RAL),

c)  stosowanie znaku na różnych tłach

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) dostarczenie  projektu  zgodnego  z  wymaganiami  określonymi  w pkt  III

niniejszego regulaminu,



b) dostarczenie  wypełnionego  zgłoszenia  stanowiącego  Załącznik  nr  1  

do regulaminu

c) dostarczenie  podpisanego  oświadczenia,  stanowiącego  Załącznik  nr  2  

do regulaminu.

3. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej

(format  wydruku  A4),  w  podpisanej  teczce  oraz  w  wersji  elektronicznej  na

nośniku  elektronicznym  (np.  płyta  CD/DVD).  Uczniowie  Zespołu  Szkół

Agrotechnicznych wysyłają projekt logo na adres admin@rolniczak.pl

2. Projekt logo powinien być dostarczony w formacie wektorowym (CDR, PDF lub

SVG)  i niezależnie  od tego w jednym z formatów graficznych (JPG, PNG).

3. Wszystkie  pliki  powinny  być  zapisane  w  rozdzielczości  minimum  300  dpi  

i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji.

4. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Projekty będą oceniane pod względem:

a) artystycznym – spełnienia warunku opisanego (pomysł, komunikatywność,

wyrazistość i czytelność),

b) graficznym – profesjonalizmu pracy zgodnego z zasadami sztuki,

c) użytkowym – zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach

 i sytuacjach ekspozycyjnych.

3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.

4. Komisja  konkursowa  dokona  wyboru  najlepszej  pracy.  Decyzja  Komisji  jest

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja  konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  decyzji  o  nie

rozstrzyganiu konkursu.

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

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia

konkursu. 



V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

1. Prace  konkursowe,  z  dopiskiem  na  kopercie  „Logo  CUW  –  Konkurs”  wraz  z

oświadczeniami  należy  przesłać  lub  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  do  dnia  

29 listopada 2020 roku, do godz.14:00, pod adresem:

Zespół Szkół Agrotechnicznych

ul. Szczecińska 36

76-200 Słupsk

Uczniowie i nauczyciele ZSA wysyłają projekt LOGO drogą mailową na adres

zsa@zsa.slupsk.pl (temat wiadomości: Logo CUW – Konkurs)

2. Przysłanie  wypełnionego  zgłoszenia  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  

z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

3. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję

konkursową.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  opóźnienia  

i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

5. Koszt wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4 grudnia 2020 r.

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.zsa.slupsk.pl

3. O terminie i miejscu wręczania nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony

odrębnie.

VII. NAGRODA

1. Nagroda  dla  autora  wybranego  projektu  logo  to  nagroda  rzeczowa  o  wartości

ok. 300 zł brutto.

2. Nagrodzona praca staje się własnością Powiatu Słuskiego.

3. Z autorem zwycięskiego projektu Powiat Słupski zawrze  umowę przeniesienia  praw

autorskich  do  nagrodzonej  pracy  w  rozumieniu  ustawy   o  prawie  autorskim  i

prawach pokrewnych.

VIII.DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych.



3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną  automatycznie

wyłączone z konkursu.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  działania  osób  trzecich   związane

 z  organizacją  konkursu  oraz  szkody  spowodowane  podaniem  błędnych  lub

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.


