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Regulamin konkursu  

na projekt logo „Light Pollution Think Tank - LPTT” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej nr bud. 

174, 34-340 Jeleśnia, KRS: 0000076686, NIP: 553-22-26-730; REGON; 072748515, realizujące 

przedsięwzięcie pt. „LPTT” sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

na lata 2018-2030 PROO.  

 

2. Konkurs na projekt logo „Light Pollution Think Tank – LPTT” (zwany dalej Konkursem), ma charakter 

niekomercyjny i jego celem jest wyłonienie graficznej propozycji dla wspólnej identyfikacji ww. think-

tanku. Light Pollution Think Tank działa na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem 

w Polsce. 

 

3. W konkursie mogą wziąć udział: 

 indywidualne, pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły dwuosobowe, 

 indywidualne osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.  

 

4. Zgłoszone do konkursu projekty logo powinny w szczególności:  

 nawiązywać do tematyki, którą zajmuje się think-tank 

(https://www.polaris.org.pl/projekty/syg-brorsen-w-realizacji ),  

 nadawać się do wykorzystania w celach informacyjno-promocyjnych na różnych nośnikach 

i mediach, 

 być wolne od praw autorskich osób trzecich, 

 zostać opracowane w formacie pliku PDF (maksymalna wielkość 10 MB). 

 

5. Opracowany projekt logo należy przesłać na adres logo@noc.edu.pl w terminie do 30 listopada 

2022 r. do godz. 23:59.  

 

6. Do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć krótką notatkę odautorską zawierającą: imię i nazwisko 

autora/autorów i/lub pełną nazwę podmiotu, opis inspiracyjny / objaśniający proponowany projekt 

graficzny oraz oświadczenie konkursowe (w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem osoby 

zgłaszającej), stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

7. Autorzy przesłanych projektów graficznych na logo oświadczają jednocześnie, iż: 

 posiadają wyłączne, nieograniczone prawa do niniejszych opracowań i udzielają bezterminowej 

zgody dla Organizatora konkursu na bezpłatne wykorzystanie przesłanych projektów logo oraz 

powielania, kopiowania, rejestrowania, modyfikacji i innych czynności związanych z adaptacją 

jak i upowszechnianiem logo za pomocą wszelkich technik i dostępnych pól eksploatacji, 

 ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym konkursie, 

 nadesłane projekty nie są przedmiotem wcześniejszego uczestnictwa w konkursie 

organizowanym przez inne podmioty bądź osoby, a także nie identyfikują takich podmiotów 

bądź osób, 

 przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialność za udział w konkursie jak i skutki przyznania 

bądź nieprzyznania nagrody, 

 wyrażają zgodę na ujawnienie oraz upublicznienia tożsamości w przypadku wyboru ich 

propozycji przez Organizatora.  

 

8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do trzech projektów logo.  

https://www.polaris.org.pl/projekty/syg-brorsen-w-realizacji
mailto:logo@noc.edu.pl
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9. Do oceny nadesłanych logo Organizator powoła jury konkursu składające się z następujących osób: 

- przedstawiciel zarządu Organizatora, 

- od 2 do 10 osób wchodzących w skład LPTT.  

 

10. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

11. Autor lub autorzy najciekawszego zdaniem jury logo otrzymają najpóźniej do 14 dni od zakończenia 

konkursu (tą samą drogą komunikacji elektronicznej), zwrotną informację o wyborze ich propozycji 

i zaproszeni zostaną do odbioru nagrody.  

 

12. Nagrodą w konkursie jest możliwość zawarcia umowy na wykonanie księgi znaku 

zaproponowanego logo wraz z wynagrodzeniem w kwocie 2000,00 zł. brutto (słownie: 

dwa tysiące złotych 00/100 groszy), wg Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

13. Warunkiem odbioru nagrody jest zawarcie przez autora bądź autorów zwycięskiego logo umowy 

z Organizatorem na przekazanie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego.  

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń. 

 

15. Informacja o laureacie / laureatach konkursu ukaże się najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia 

nadsyłania zgłoszeń, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 

osobami / podmiotami.  

 

16. Brak wyboru zaproponowanego logo jest równoznaczne z odrzuceniem złożonej propozycji przez 

jury konkursu, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.  

 

17. Organizator może unieważnić konkurs w każdym momencie i odmówić przyznania nagrody bez 

podania przyczyny. 

 

18. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie bez konieczności 

osobnego powiadomienia o tym fakcie.  

 

19. Za niewybrane bądź nienagrodzone prace, autorom nie przysługuje wynagrodzenie bądź ekwiwalent 

pieniężny lub rzeczowy.  

 

20. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu, zaś 

w przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają decyzje 

Organizatora oraz przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.  
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Załącznik nr 1  

 

Wzór uproszczonej księgi znaku dla logo „Light Pollution Think Tank – LPTT” wraz z 

wytycznymi. 

 

 

  

W ramach nagrody przewiduje się możliwość zawarcia umowy na wykonanie księgi wizualizacyjnej 

zaproponowanego logo za wynagrodzeniem w kwocie 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 

groszy). Księga znaku musi być zgodna z wytycznymi oraz zawierać co najmniej wzór dostosowania do 

materiałów informacyjnych i promocyjnych: 

 
 inspirację i znaczenie logo, 

 główne elementy logo, 

 budowę logo, 

 znak na siatce modułowej, 

 logo w wersji pionowej i w wersji poziomej, 

 logo w wersji pełnej i w postaci akronimu, 

 kolorystykę w wersji podstawowej wielobarwnej, czarno-białej, monochromatycznej, 

 achromatycznej 

 tabelę kolorów w modelu RGB/CMYK/Pantone, 

 pole ochronne znaku (wersja pionowa i wersja pozioma, wersja pełna i akronim), 

 skalowanie i minimalne rozmiary, 

 typografię podstawową i uzupełniającą, 

 zasady stosowania znaku graficznego z logo NIW-CRSO w odniesieniu do zasad promocji o 

oznakowania zadań publicznych – umowy podpisane od 28.04.2022r. (dla PROO 4), dostępnych na 

stronie: https://niw.gov.pl/dla-beneficjentow/  

 przykłady nieprawidłowego użycia logo, 

 użycie znaku na różnych tłach i materiałach zdjęciowych. 

 proponowany wzór usytuowania w odniesieniu do konkretnych nośników, jak: 

 papier firmowy/listownik, 

 wizytówka, 

 przybory do pisania, 

 smycz, 

 identyfikator konferencyjny, 

 T-shirt, 

 pins, 

 billboard,  

 zaproszenia na wydarzenia w różnych formatach (DL, A5), 

 

Księgę wizualizacyjną logo należy opracować i przygotować w wersji elektronicznej, najpóźniej do 30 dni od 

ogłoszenia wyników konkursu.  

 

 
  

https://niw.gov.pl/dla-beneficjentow/
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Załącznik nr 2 

 

Notatka odautorska i oświadczenia  
(należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko autora/autorów i/lub       Miejscowość i data 

pełna nazwa podmiotu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

  

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu, określonymi w Regulaminie konkursu 

i akceptuję je bez zastrzeżeń oraz że jestem związany/a Regulaminem konkursu.  

2. Oświadczam, że przy tworzeniu projektu/ów będących przedmiotem niniejszego konkursu nie 

naruszam praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim, oraz że będą mi przysługiwały wszystkie prawa autorskie do projektu/ów zgłoszonych 

w konkursie.  

3. W przypadku wygrania konkursu zgłaszam gotowość do opracowania księgi wizualizacyjnej znaku 

w ramach przewidzianej nagrody.  

4. Oświadczam, że plik/pliki zawierający/e pracę/e konkursową/e oznakowałem/am następującą nazwą: 

………………………………….. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z następującymi klauzulami informacyjnymi i przyjmuję do 

wiadomości, że: 

1. podając moje dane osobowe w ramach konkursu, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie 

niezbędnym do realizacji działań projektu pn. „LPTT”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, 

2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zakwalifikowania do udziału w konkursie, 

3. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie POLARIS – OPP z siedzibą 

w Sopotni Wielkiej, 

4. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@polaris.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sopotnia Wielka 174, 34-340 

Jeleśnia, 

5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje 

zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 
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6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z 

wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wsparcia 

informatycznego; 

7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji projektu oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2023 roku. Okres 

przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedłużenia realizacji 

projektu, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do prowadzenia działań projektowych lub 

postępowaniu roszczeniowym lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora 

danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji, monitoringu, kontroli oraz ewaluacji projektu i zaksięgowania 

kosztów uczestnictwa, przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dn. 29-08-1997 o ochronie danych 

osobowych;  

8. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

10. w przypadku otrzymania nagrody w konkursie, wyrażam zgodę na wykorzystanie 

i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji ww. projektu oraz informowania 

o działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP, który ten projekt realizuje, zgodnie z ustawą z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 666) 

oraz podmiotów, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszego projektu. Niniejsza zgoda 

dotyczy – rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub liczby egzemplarzy, 

poprzez umieszczenie (w całości lub części) materiałów, na których wizerunki takie zostaną 

ewentualnie utrwalone (filmy, zdjęcia) na wystawie poprojektowej, w Internecie, w tym w 

szczególności w serwisie społecznościowym Facebook, stronach internetowych realizatora 

projektu, partnerów, fundatora oraz w prasie i telewizji, które utrwalone mogą zostać w czasie 

realizacji projektu, a także oświadczam, że udzielam jej nieodpłatnie. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w ww. projekcie.  

 

 

…………………………… 

Podpis uczestnika / uczestniczki 
 

 

opis inspiracyjny / objaśniający proponowany projekt graficzny / ew. uwagi: 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
  

…………………………… 

Podpis uczestnika / uczestniczki 
 

 


