
REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1  

Przedmiot konkursu  

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach, zwany dalej 
Organizatorem, ogłasza konkurs na zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej. 

§ 2   

Cel konkursu  

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu, który zostanie użyty w materiałach 
promocyjnych przedszkola. 

Wybranie logo oraz wizytówki. 

§ 3  

Warunki udziału w konkursie  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów Technikum Ekonomicznego w 
Szczecinie. Zgłoszenia konkursowe należy składać indywidualnie.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, mogą zgłosić maksymalnie trzy wersje projektu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na stronie TE w Szczecinie do 24 września 2020 (data 
ogłoszenia wyników). 

5. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych na adres email: 
aleksander.te.szczecin@gmail.com z tytułem: KONKURS 

6. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace wysłane na w/w adres email do 18 września 2020 
roku do godziny 23:59 włącznie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłanych prac. 

8. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone przez Organizatora krótką 
wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia, 
proszone są o kontakt mailowy z Organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji. Niepotwierdzone 
zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie 

9.  W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko. 

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Nagrodzony Projekt może zostać 
opublikowany na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych na 
oficjalnych profilach Organizatora. 

11. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół. 

 



§ 4 

Ocena 

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu jako zwycięskiego nie później niż do dnia 
25.09.2020r. włącznie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wytypowania zwycięskiego projektu, co 
jest równoznaczne z unieważnieniem Konkursu.  

5. Skład komisji konkursowej: Dyrektor - mgr Beata Pukalska, grafik - mgr inż. Ewelina Różewska. 

§ 5 

Wymagania techniczne projektu: 

- Logo powinno nawiązywać (przynajmniej w minimalnym stopniu) do starej nazwy przedszkola 
"Biedronka". 

- Wszystkie elementy projektu muszą być wykonane w grafice wektorowej.  

- Format zapisu pracy: otwarte pliki .ai, .designer z fontami zamienionymi na krzywe + plik zamknięty 
pdf do podglądu. 

- Logo musi być czytelne przy minimalnych rozmiarach 20x20 mm (300 dpi). 

- Logo musi dobrze wyglądać zarówno w wersji kolorowej jak i odcieniaech szarości (podczas 
kserowania). 

- Wymiary wizytówki: 90x50 mm + spady 3 mm z każdej strony. 

- Wizytówka zadrukowana 4+4 lub 4+1. 

- Informacje zawarte na wizytówce:  

 Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach 

 ul. Gabriela Narutowicza 5, 74-200 Pyrzyce 

 Telefon: 91 570 07 07 

Projekty niespełniające w/w założeń nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

§ 6  

Nagrody  

1. Nagrodą w konkursie jest imienna, bezterminowa licencja komercyjna na program Affinity 
Designer 

2. Autor zwycięskiego projektu może wybrać czy licencja będzie na platformę MAC czy PC. 

 

 



§ 7  

Prawo własnościowe i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu. 

1. Zwycięski Projekt i Materiały stają się własnością Publicznego Przedszkola nr 3 z Odziałem 
Integracyjnym w Pyrzycach w zamian za wydanie nagrody. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez 
Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich oraz możliwością wykorzystania go dla 
własnych potrzeb.  

2. Przy akceptacji, nadzorze i w porozumieniu z Autorem, organizator zastrzega sobie możliwość 
modyfikacji zwycięskiego Projektu i Materiałów.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z 
poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.  

§ 8   

Warunki ogólne  

 1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w 
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (Ogólne Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).  

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i 
oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.  

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają 
one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową.  

§ 9 

Postanowienia końcowe  

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu lub unieważnienia 
konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.  

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa lub Organizator.  

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora oraz TE w Szczecinie. 

4. Pełnomocnikiem Organizatora od strony technicznej konkursu jest nauczyciel TE mgr inż. arch. 
Aleksander Pukalski. 

5. Załącznik Nr 1 będący informacją ws RODO stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.  

  



Załącznik nr 1  

 Klauzula informacyjna  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia i 
realizacji Konkursu.  

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.  

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji 
umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.   


