REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO
PRZEGLĄDU TEATRÓW AMATORSKICH KURTYNA
IM. MARKA HERMANNA

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku, zwane
dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo)
odzwierciedlającego idee i misję Organizatora i Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna
im. Marka Hermanna.
2. CEL KONKURSU
I ETAP
2.1 W pierwszym etapie celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu logo Przeglądu
Teatrów Amatorskich Kurtyna im. Marka Hermanna, które stanie się częścią oficjalnego
systemu

identyfikacji

wizualnej

Przeglądu

i

będzie

przeznaczone

do

celów

popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych.
2.2 Logo powinno składać się z sygnetu, który jest symbolem graficznym i logotypu – zapis
tekstowy z pełna nazwą Stowarzyszenia. Do prezentacji znaku powinna zostać dołączona
wizualizacja jego użycia na drukach akcydensowych.
II ETAP
2.3 W drugim etapie Stowarzyszenie zobowiązuje się do zawarcia umowy przenoszącej
autorskie prawa majątkowe z osobą, której praca została wybrana, na zaprojektowanie
księgi znaku wraz z elementami identyfikacji wizualnej, w szczególności poprzez ich
umieszczenie:
- na stronie internetowej Organizatora i Przeglądu,
- na plakatach, ulotkach, materiałach promocyjnych,
- na nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,
- na nośnikach reklamy zewnętrznej,
- w mediach,
- w publikacjach i filmach.
2.4 W warstwie informacyjnej logo powinno zawierać nazwę PRZEGLĄD TEATRÓW
AMATROSKICH KURTYNA IM. MARKA HERMANNA.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Konkurs ma charakter otwarty.

3.2 Konkurs skierowany jest do: grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów,
studentów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnich osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób prawnych i podmiotów nie
posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.3 Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.
3.4 Praca konkursowa musi być opracowana samodzielnie.
3.5

Złożenie

pracy

konkursowej

jest

równoznaczne

z

zaakceptowaniem

przez

uczestnika/uczestniczkę konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
3.6 W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia K.A.C.K.
Mały Kack.
3.7 Prace przesłane/złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję
konkursową.
3.8 Organizator nie odsyła prac konkursowych z zaznaczeniem, że w żaden sposób ani
w żadnym polu nie wykorzysta nadesłanych prac.
4. WARUNKI TECHNICZNE
I ETAP
Projekty należy przygotować w formie elektronicznej prezentacji w pliku PDF, w formacie
A4, o orientacji poziomej oraz wysłać do 07 września 2020 na adres:
zarzad@kackmalykack.pl
4.1 Prezentacja powinna zawierać na kolejnych stronach następujące elementy:
- logo w wersji kolorowej, w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym
pomniejszeniu. Oba w dwóch wersjach: sygnet oraz wersja pełna, z podpisem PRZEGLĄD
TEATRÓW AMATORSKICH KURTYNA IM. MARKA HERMANNA
- logo w wersji czarno – białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym
pomniejszeniu, oba w dwóch wersjach: sygnet oraz wersja pełna, z podpisem PRZEGLĄD
TEATRÓW AMATORSKICH KURTYNA IM. MARKA HERMANNA
- wizualizację użycia logo na papierze firmowym,
- prezentacja może zawierać krótki opis pomysłu i idei, która towarzyszy projektowi.
4.2 Każdy e-mail z projektem konkursowym musi zawierać dane autora/autorki: imię i
nazwisko, nr telefonu.

4.3 Do e-maila, oprócz prac konkursowych, należy dołączyć:
- skan podpisanego oświadczenia uczestniczki/uczestnika konkursu, że zapoznał/a się
z zasadami konkursu i niniejszym Regulaminem, które zawiera również zgodę na
upublicznienie

imienia

nazwiska

zwycięzcy

oraz

posiadaniu

autorskich

praw

majątkowych do stworzonego projektu.
- skan wypełnionego zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu (dla osób
fizycznych) lub Załącznika nr 2 do regulaminu (dla osób prawnych i podmiotów nie
posiadających osobowości prawnej),
- dostarczenie podpisanego oświadczenia (może być skan), stanowiącego Załącznik nr 3 do
regulaminu.
4.4 Zgłoszenia niepełne, zawierające nieprawdziwe dane oraz oznaczone niezgodnie
z instrukcją określoną w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrywane przez komisję
konkursową.
4.5 Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych lub
poświadczenie nieprawdy wobec Organizatorów oraz osób trzecich.
4.6 Organizator nie będzie weryfikował danych zgłaszanych dokumentów przedstawionych
przez uczestnika konkursu.
4.7 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy konkursowej ponosi
Uczestnik Konkursu. Koszty te nie będą zwracane przez Organizatora konkursu.
II ETAP
Organizator konkursu zawrze z autorem/autorką wybranego projektu umowę na:
4. 8 Dostarczenie gotowego znaku w obu wersjach kolorystycznych i formatach:
- eps (wektor), CMYK, przeznaczonym do druku offsetowego,
- eps (wektor), Pantone, przeznaczonym do druku offsetowego,
- jpg (bitmapa), RGB, przeznaczonym do publikacji elektronicznej,
4.9 Księgę znaku, w skład której wchodzi:
- idea znaku,
- konstrukcja znaku na siatce,
- podstawowa wersja znaku, wersja monochromatyczna, czarno – biała,
- kolorystyka znaku CMYK, RGB, Pantone, RAL,
- dozwolone użycie znaku,
- niedozwolone użycie i modyfikacje znaku,
- skalowanie i minimalne rozmiary znaku,
- wybór kroju firmowego,

- wizualizacje znaku na materiałach promocyjno-informacyjnych (np. papier firmowy,
wizytówka, baner reklamowy, roll’up, koszulka, pin, plakat imprezy).
4.10 Projekt identyfikacji wizualnej w postaci otwartych plików oraz pdf kompozytowych
przygotowanych do druku:
- papier firmowy – wzór pisma,
- papier firmowy – wersja czarno –biała,
4.11 Projekt logo Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna im. Marka Hermanna powinien
zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania zarówno na
przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych
oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej.
5. OCENA PRAC
5.1 Konkurs jest jednoetapowy.
5.2 Projekty będą oceniane pod względem:
− artystycznym – spełnienia warunku opisanego (pomysł, komunikatywność, wyrazistość
i czytelność),
− graficznym – profesjonalizmu pracy zgodnego z zasadami sztuki,
− użytkowym

–

zapewnienie

możliwości

edycji

w

różnych

zastosowaniach

i sytuacjach ekspozycyjnych.
5.3 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
− Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
− Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie rozstrzyganiu
konkursu.
− Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyny.
− Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu.
Informację o zmianie terminów Organizator zamieści na stronie internetowej
www.kackmalykack.pl oraz www.kurtynamalykack.pl
6. TERMINY
6.1 Ogłoszenie Konkursu następuje w dniu 15.06.2020.
6.2 I ETAP – należy dostarczyć prace do dnia 07.09.2020 do godz. 23:59, na adres:
zarzad@kackmalykack.pl
6.3 Ogłoszenie wyników I ETAPU nastąpi nie później niż 14.09.2020.

- Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.kackmalykack.pl oraz
www.kurtynamalykack.pl
O terminie i miejscu wręczania nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony
odrębnie.
6.4 Podpisanie umowy o dzieło z autorem wybranego projektu nastąpi nie później niż
21.09.2020
6.5 Termin oddania pracy II ETAPU, określony w umowie to 12.10.2020.
Wybraną pracę konkursową, z dopiskiem na kopercie „Logo Przeglądu Teatrów
Amatorskich Kurtyna im. Marka Hermanna” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub
dostarczyć do dnia 12 października 2020 r. na adres:
Stowarzyszenie K.A.C.K. Mały Kack
ul. bpa J. B. Szlagi 3
81-506 Gdynia
6.6

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

ewentualne

opóźnienia

i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
6.7 Koszt wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu.
7. NAGRODA
7.1 Nagroda dla autora wybranego znaku logo wyniesie 1 500 zł brutto.
7.2 Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1 jest zawarcie umowy
pomiędzy zwycięzcą konkursu a Stowarzyszeniem.
7.3 Nagrodzona praca staje się własnością Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack w zamian
za wypłaconą nagrodę pieniężną.
7.4 Z autorem zwycięskiego projektu Stowarzyszenie K.A.C.K. Mały Kack zawrze umowę
przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).
7.5 Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą ogłoszenia wyników
konkursu, na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do:
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie
drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie,

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego celu np.
wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet,
- wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych
w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji – na gruncie pól eksploatacji,
które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia,
wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej
lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
telewizyjną,

rozpowszechnianie

prze

Internet

(w

szczególności przez

pocztę

elektroniczną, strony WWW serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe.
7.6

Przeniesienie

autorskich

praw

majątkowych

do

nagrodzonego

utworu

(pracy)powoduje przeniesienie na Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack własności
oryginału egzemplarza tego utworu (pracy).
7.7 Stowarzyszenie K.A.C.K. Mały Kack jest uprawniona do udzielania licencji osobom
trzecim na korzystanie z praw do dzieła oraz dalszego zbycia majątkowych praw
autorskich.
− Laureat zrzeknie się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego.
− Wszelkie przekazane przez Laureata nośniki zawierające logotypy stają się własnością
Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack z chwilą przekazania.
− Stowarzyszenie K.A.C.K. Mały Kack zastrzega sobie prawo do ewentualnych
modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego
skutecznego wykorzystania.
− Autor nagrodzonego w konkursie projektu graficznego logo Przeglądu Teatrów
Amatorskich Kurtyna im. Marka Hermanna wyrazi zgodę i zobowiąże się względem
Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na
mocy art. 16 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191ze zm.) autorskich praw osobistych do
autorstwa dzieła, w szczególności poprzez wyłączenie prawa do nienaruszalności treści
i formy dzieła.

7.8 W przypadku gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej
osoby, nagroda przyznana zostanie łącznie wszystkim współautorom zwycięskiego
projektu.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1 We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
8.2 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.z 2018
r., poz. 1000).
8.3 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone
z konkursu.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane
z organizacją konkursu oraz szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych
danych przez uczestników konkursu.
8.5 Konkurs, którego zasady zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
8.6 Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania wydruku ze strony
internetowej Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack.
8.7 Niniejsze regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
8.8 W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać
pod nr. telefonu 693947213 oraz adresem e-mail: zarzad@kackmalykack.pl

