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REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO 

Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki (INŻA) Wydziału Zamiejscowego 

w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 

na opracowanie logo Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki (INŻA) Wydziału 

Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Zamiejscowy 

w Sulechowie, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów. 

3. Osobami uprawnionymi do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania 

informacji o Konkursie są Sekretarze Konkursu: dr Justyna Korycka i mgr Iwona Wichłacz. 

4. Organizator Konkursu będzie komunikował się z Uczestnikami Konkursu 

za pośrednictwem poczty e-mail: iziir@pwsz.sulechow.pl. 

 

§ 2 Jury Konkursu 

Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie: 

- prof. zw. dr hab. inż. Marian Miłek – p.o. Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- dr inż. Stanisław Pryputniewicz – p.o. Prodziekana Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- dr Justyna Korycka – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

- mgr Iwona Wichłacz – Specjalista ds. administracji Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

- mgr. inż. Wojciech Szefner – Prezes Zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń 

Agrotechnicznych Sp. z o.o. 

- mgr inż. Jarosław Kliks – Kierownik Działu B+R Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń 

Agrotechnicznych Sp. z o.o.  
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§ 3 Terminarz Konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu: 16 października 2017 r. 

2. Ostateczny termin składania prac: 03 listopada 2017 r. 

3. Obrady Jury Konkursu: 6 listopada 2017 r. 

4. Ogłoszenie wyników: 7 listopada 2017 r. 

 

§ 4 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego - logo, mającego stać 

się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki 

(INŻA). 

2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, 

korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie: 

w szczególności na plakatach i papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach 

promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, w różnych 

formatach i rozmiarach. 

3. Charakter logo powinien łączyć dobrze rozumiany tradycyjny charakter uczelni wyższej 

z jej nowoczesnymi aspiracjami i innowacyjnością. Powinien też podkreślać profil praktyczny 

oferowanego kształcenia, a także korespondować z logo Lubuskiego Ośrodka Innowacji 

i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. (www.loiiwa.com.pl). 

 

§ 5 Charakter i uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. 

2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych. Konkurs 

przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość projektów. Każdą pracę należy 

złożyć 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 
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prawnych z Organizatorem. Członkowie zespołu, wskazując przewodniczącego zespołu, 

upoważniają go tym samym do działania w ich imieniu we wszelkich sprawach dotyczących 

Konkursu. Konieczne jest przedłożenie wraz ze zgłoszeniem pracy pełnomocnictw 

upoważniających przewodniczącego zespołu do składania oświadczeń woli w imieniu 

członków zespołu. 

 

§ 6 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej 

z wymaganiami, określonymi w Regulaminie, w terminie i w sposób określony 

w Regulaminie. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj. rodzice, żony, mężowie, dzieci i wnuki. 

 

§ 7 Sposób opracowania prac konkursowych 

1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

• Logo należy przedstawić w wersji kolorowej i czarno-białej, w optymalnym 

rozmiarze (maksymalnie 150 x 150 mm) oraz w najmniejszym czytelnym 

pomniejszeniu, 

• 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. 

• W przypadku wykorzystania w projekcie uczestniczącym w Konkursie utworów 

osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą 

zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu w utworze Uczestnika 

i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu, obejmującą 

prawo do korzystania i rozporządzania utworem Uczestnika w zakresie nie 

mniejszym, niż korzystanie ze zwycięskiego projektu w sposób określony 

w Regulaminie albo wiarygodną informację, że utwór ten objęty jest wolną licencją 
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w zakresie objętym niniejszym Regulaminem,  

• 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. 

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

• powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

• nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym, 

• powinno być łatwo identyfikowane z Instytutem Nauk o Żywności i Agrotechniki, 

• powinno wzbudzać pozytywne emocje, 

• powinno być zrozumiałe zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców. 

• w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych. 

• Składać się: 

· tylko z logotypu (stylizacji literowej) 

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

• Nie może naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw 

osób trzecich oraz powinno być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające 

ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

§ 8 Składanie Projektów 

1. Prace należy składać w terminie do dnia 03 listopada 2017 do godz. 14.00 na adres: 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Kalsk 67,  

66-100 Sulechów  

z dopiskiem: Konkurs na opracowanie logo Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki. 

2. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeśli 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. 
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4. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe 

otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane 

w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika konkursu oraz zawierać nazwę Konkursu. 

5. Do pracy należy dołączyć kopertę, zawierającą kartę identyfikacyjną zawierającą 

informacje o składzie autorskim (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). Ponadto autor/ 

autorzy/inni uczestnicy konkursu powinni podpisać oświadczenie wyrażające zgodę, 

w przypadku wygrania przez nich Konkursu, na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

Konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego – logo i jego zastosowań 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

6. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

 

§ 9 Ocena prac konkursowych 

1. 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. 

2. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 10 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 

7 listopada 2017 roku poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.uz.zgora.pl oraz 

www.wzs.uz.zgora.pl. 

2. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany listownie. 

 

§ 11 Unieważnienie konkursu 

1. Organizator unieważni konkurs, jeśli nie wpłynie żadna praca konkursowa, lub też jeżeli 

Jury nie rozstrzygnie konkursu.  
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2. Niezalenie od powyższego Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs bez 

podania przyczyny. 

 

§ 12 Nagroda 

1. Jury Konkursu przyzna jedną nagrodę w postaci dysku zewnętrznego wraz z upominkiem 

w formie przydatnych gadżetów o łącznej wartości 200 zł. 

 

§ 13 Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, 

że 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 powyżej, 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. W terminie 7 dni od powiadomienia o którym mowa w § 10 ust. 2, zwycięzca konkursu 

zobowiązany jest zawrzeć z organizatorem umowy w sprawie przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do zwycięskiej pracy, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, 

w szczególności: 

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 też 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; 

c. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w każdy znany sposób, w tym 

w internecie, 

d. zgłoszenie jako znak towarowy i/lub wzór przemysłowy w trybie krajowym, 
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regionalnym lub międzynarodowym, 

e. wykonywanie praw zależnych do utworu, w  tym dokonywanie opracowań utworu, 

korzystanie z nich i rozporządzanie nimi na wszystkich znanych aktualnie polach 

eksploatacji. 

3. Prace konkursowe będą mogły być opublikowane w celach promocyjnych konkursu, jeżeli 

autorzy biorący udział w konkursie wyrażą zgodę. Publikowane do tego celu prace będą 

opatrzone informacją o autorze. 

4. W przypadku nie podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, organizator może wybrać 

kolejną zwycięską pracę albo unieważnić konkurs. 

 

§ 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 podczas dostarczenia zgłoszeń konkursowych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

UCZESTNIK KONKURSU* 

autor/ firma* ……………………………………………………………………………………. 

adres ……………………………………………………………………………………………. 

telefon …………………………………………………………………………………………... 

email ……………………………………………………………………………………………. 

PESEL/ NIP …………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z Regulaminem konkursu na opracowanie logo Instytutu Nauk o Żywności 

i Agrotechniki (INŻA) Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu 

Zielonogórskiego i akceptuję jego postanowienia, 

- przysługują mi / nam autorskie prawa majątkowe do złożonej pracy konkursowej, a praca 

konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym 

w Regulaminie konkursu, a w przypadku osób prawnych /przedsiębiorców przedkładam 

zgodę autora/autorów na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie wskazanym 

w Regulaminie konkursu 

 

                                                …………………………………………………………………... 

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 należy podać dane wszystkich 

Uczestników konkursu 

** należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia ww. osób, KRS, pełnomocnictwa, etc. 

do występowania w imieniu Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

 

 

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

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu 

na opracowanie logo Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki (INŻA) Wydziału 

Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego całości autorskich 

praw majątkowych do wymienionego powyżej projektu graficznego oraz praw 

zależnych do opracowań Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. 

zm.), 

2) w razie wygrania konkursu zobowiązuję się do zawarcia z Organizatorem umowy 

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora całości autorskich praw 

majątkowych do wymienionego powyżej projektu graficznego oraz praw zależnych 

do jego opracowań. 

 

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

czytelny podpis 

  


