
REGULAMIN KONKURSU  
na projekt graficzny logo PTTK Klub Turystyczny „Wybrzeże” 

 
 
 

PTTK Klub Turystyczny „Wybrzeże” zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym 
zaprojektowania i wykonania symbolu graficznego naszego Klubu. Informacje o Klubie 
dostępne są na stronie Facebook: https://web.facebook.com/PTTK-Klub-Turystyczny-
Wybrze%C5%BCe-741270572714474/?_rdr 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU: 
 
1.Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie logo PTTK Klubu Turystycznego 
„Wybrzeże”, które stanie się wizytówką Klubu i będzie wykorzystywane w związku z 
działalnością w celach identyfikacyjnych, reklamowych i reprezentacyjnych na wszelkich 
dokumentach związanych z Klubem (strona internetowa, dyplomy, podziękowania, plakaty, 
wizytówki, gadżety, koszulki itp.). 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, 
również dzieci i młodzieży (w tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców 
podpisana przez  jednego z nich.). 

2. Konkurs odbywa się jednoetapowo. 
3. Znak graficzny powinien zawierać nazwę PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże lub 

PTTK KT Wybrzeże. 
4. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. 
5. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który 

umożliwiłby identyfikację autora. PTTK KT Wybrzeże zobowiązuje się umieścić 
informację o autorze logo na swoich stronach internetowych. 

6. Projekt może być wykonany w dowolnym programie graficznym, należy dostarczyć 
plik wykonany w tym programie oraz w zapisany w formacie jpg.  

7. Każdy Uczestnik ma prawo do nadesłania maksymalnie 3 projektów. 
8. Projekt należy dostarczyć na płycie CD/DVD. 
9. Dostarczone na Konkurs projekty powinny znajdować się w kopercie z napisem: 

Konkurs na logo PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże.  
10. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia 
konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody. 
 

https://web.facebook.com/PTTK-Klub-Turystyczny-Wybrze%C5%BCe-741270572714474/?_rdr
https://web.facebook.com/PTTK-Klub-Turystyczny-Wybrze%C5%BCe-741270572714474/?_rdr


11. Projekt należy wysłać na adres:  
 
PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku 
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk 
 

12. W kopercie powinno się znajdować: 
• Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr1) 
• Oświadczenie autora, że projekt jest wykonany samodzielnie (załącznik nr1) 
• Zgodę na przetwarzanie  i publikację danych osobowych (załącznik nr1) 
• Zapis na płycie CD/DVD 
• Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich 

 
Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2017r. 
 
 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY: 
 
1. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
-oryginalność pomysłu 
-nawiązanie do charakteru Klubu 
-czytelność projektu 
-estetykę wykonania 
2. Komisja Konkursowa podejmie decyzję do 05 maja 2017r., która zostanie opublikowana na 
stronie Facebook. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
4. Laureat nagrody głównej oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub 
telefonicznie.  
 
 
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże. 

2. Komisja Konkursowa wybiera jedną pracę, która otrzymuje nagrodę główną oraz 
przyznaje dwa wyróżnienia.  

3. Nagrodę stanowić będzie dyplom oraz książka.  
 
WYKORZYSTANIE PROJEKTU I PRAWA AUTORSKIE: 
 

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze 
z autorem nagrodzonego nagrodą projektu odrębną umowę o przeniesieniu na 
Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w 
szczególności: 



a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą 
techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, 
fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w 
szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, 
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania 
przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym 
Internetu, 
c) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na 
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, 
w folderach i ulotkach, 
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora 
zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań 
utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz 
rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu. 

2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania roszczeń względem 
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej 
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Interpretacja zasad Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 
3. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem należy rozstrzygać według 

Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej lub stosownej Ustawy. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo PTTK Klubu Turystycznego „Wybrzeże” 
 
 
Dane uczestnika konkursu:  
 
Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko współautora (-ów):………………………………………………………………………………………. 
 
Szkoła/Uczelnia/Wydział………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji:  
 
..................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu: 
..................................................................................................................................................... 
 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kod, którym oznakowano prace (dowolnie ustalony przez Uczestnika konkursu)  
 
….................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo PTTK Klub 

Turystyczny „Wybrzeże” i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 
obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność 
w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie 
brała udziału w żadnym innym konkursie. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt logo 
PTTK Klubu Turystycznego „Wybrzeże”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla 
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie 
z Regulaminem, o którym mowa powyżej. 

3. W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową praw 
autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na projekt logo PTTK Klubu Turystycznego 
„Wybrzeże” we wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji.  

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

(data i podpis autora)  
 


