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Regulamin konkursu- projekt  
Logo Kołobrzeskiego Centrum  

Rozwoju Przedsiębiorczości  
 

Koszalin 2022r. 
 
 

       

       Organizatorzy konkursu: 

      1. Wydział Architektury i Wzornictwa Politechnika Koszalińska 

2. Gmina Miasto Kołobrzeg    

 

Patronat honorowy: 
 
Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

 

Sekretarze konkursu: 

dr Justyna Matysiak, mgr Zuzanna Baranowicz, mgr Mateusz Rybarczyk 

 

Uczestnicy konkursu: 

Studenci wszystkich roczników i kierunków w roku akademickim 2021/2022 Wydziału 
Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.  

 

 

 

 

 



 

2 

 

§1 
Organizatorzy 

 
Organizatorami konkursu „Projekt Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” są: 
 
Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie  
przy ul. Racławickiej 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 34 78 333, fax (94) 34 78 215,  
zwanym w dalszym ciągu „Wydziałem Architektury i Wzornictwa" lub „WAiW PK” 
oraz  
Gmina Miasto Kołobrzeg, z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Ratuszowa 13 
 
 

§2 
Charakter konkursu 

 
Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału 
Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej kierunków Wzornictwo i Architektura 
Wnętrz. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§3 
Przedmiot konkursu 

 
1. Konkurs na opracowanie oryginalnego projektu logotypu - Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
2. Logotyp powinien odpowiadać wymaganiom określonym w §5 
3. Projekty zgłoszone do konkursu muszą cechować się unikatowością i być wolne od wad 

prawnych. 
 
 

§4 
Cele konkursu 

 
Celem bezpośrednim konkursu jest wdrożenie studenckiego projektu zwycięskiego logotypu. 
Celem pośrednim jest organizacja wystawy pokonkursowej w miejscu wybranym przez 
KCRP, na której zaprezentowane zostaną wybrane projekty przedstawiające logotypy 
zgłoszone do konkursu. 

 

§5 
Forma i zgłoszenie pracy konkursowej 

 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny, przy czym przystąpienie do konkursu inicjowane jest 

wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, którą stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Każdy student ma prawo zgłosić do konkursu max do 3 projektów logotypu, różniących się od 
siebie pod względem formalnym. 

3. Prace konkursowe trzeba przygotować w formie:  
Wydruku cyfrowego na formacie A3 w pionie; cyfrowej wersji projektu zapisanego w formacie 
JPG, rozdzielczość 300dpi, CMYK w rozmiarze rzeczywistym A3 w pionie - każdy plik nie 
powinien przekraczać 4MB. 
Na formacie wydruku A3 przedstawiamy: logo kolorowe o szerokości podstawy 15 cm; logo 
czarno-białe /pozytyw i negatyw/ o podstawie 5 cm i logo wersji czarno-białej o szerokości 
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podstawy znaku - 2cm. Dopuszczalny jest drugi format wydruku A3 z wizualizacją 
zastosowania znaku w wersji podstawowej i wydłużonej (ale nie jest to wymóg formalny). 
Preferowana typografia w znaku to: Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości                 
Użycie skrótu KCRP, może być zastosowane jako integralna część znaku. 

4. Każda praca jest zgłaszana jako osobny projekt i powinna być dostarczona jako wydruk 
(według opisu powyżej) oraz wersja zapisu cyfrowego dostarczonego na pendrive lub 
przesłanego w wymaganej formie, w terminie nie przekraczającym daty zgłoszenia prac, na 
adres konkursu drogą mailową na adres:  konkurs.waiwpk@gmail.com  Folder z 
dokumentacją  musi być nazwany imieniem i nazwiskiem autora pracy, sześciocyfrowym 
przypisanym do pracy godłem oraz kolejnym numerem oznaczonym cyfrą rzymską I, II lub III 
w przypadku przesłania więcej niż jednej pracy ( przykład: Anna Kowalska / 123456 / I )  

5. Specyfikacja kolorów musi odpowiadać gamie zgłoszonej przez Gminę Miasto Kołobrzeg, czyli: 
CMYK:85/60/45/25; CMYK:5/20/35/0; CMYK70/35/25/0; CMYK 7/10/20/0;  
Preferowany jest linearny charakter logotypu. 

6. Pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia (załącznik 1) z oryginalnym podpisem odręcznym - 
należy dostarczyć sekretarzom konkursu w nieprzekraczalnym terminie, określonym w §8, 
ust.2 regulaminu, do sekretariatu Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, budynek D, pokój 110D, lub za 
pośrednictwem poczty lub kuriera (trzeba odpowiednio wcześniej wysłać prace – decyduje 
data dotarcia do sekretariatu w godzinach 7.30-15.00 w dni robocze).  Dostarczone prace 
powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający obejrzenie pracy przez osoby 
postronne. Prace nie dostarczone na czas, mogą nie zostać ujęte przez komisję oceniającą.  

 
 

§6 
Kryteria oceny prac 

 
     1. Oryginalność i innowacyjność proponowanego rozwiązania. 
     2. Forma użytkowa zgodna z przedmiotem konkursu określonym w §3 i §5. 
     3. Wartość merytoryczna i estetyczna projektu. 
     4. Aspekty użytkowe oraz uniwersalność aplikacji logo. 
     5. Jakość techniczna wykonanej dokumentacji cyfrowej oraz jakość i estetyka wydruku i przygotowania  
         pracy. 

 
§7 

1. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez akceptację niniejszego regulaminu, podpisanie 
karty zgłoszenia o której mowa w §5 ust.1 i 6, dostarczenie pracy konkursowej sekretarzom, 
przy czym dostarczenie pracy jest traktowane jako akceptacja wszystkich zawartych w 
regulaminie treści.  

2. Prace dostarczone po terminie, w innej formie niż wskazana w niniejszym regulaminie lub 
błędnie oznaczone, zostaną wyeliminowane. 

3. Na stronach: www.i-kolobrzeg.pl, www.regeneracja.kolobrzeg.eu  zamieszczone są materiały 
informacyjne, które mogą być inspiracją dla biorących udział w konkursie. 

 
§8 

Terminy 
 

1. Ogłoszenie konkursu: 25 lutego 2022. 
2. Termin dostarczenia prac konkursowych do 16 maja 2022. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 23 maja 2022. 
 

http://www.i-kolobrzeg.pl/
http://www.regeneracja.kolobrzeg.eu/
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§9 
Gmina Miasto Kołobrzeg nie wyklucza dostarczenia drogą e-mailową dodatkowych informacji lub 
materiałów innych, niż wytyczne określone w niniejszym regulaminie do podjęcia studiów nad 
logotypem – na prośbę uczestników, za pośrednictwem WAiW PK. 

 

 

§10  
Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu,  
  ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. 
2. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

Grand Prix: 3500 zł netto 
oraz dwa wyróżnienia po: 500 zł netto 

3. Jury ma prawo przyznania nagród dodatkowych lub wyróżnień. 

 

§11 
Jury 

 
ze strony Wydziału Architektury i Wzornictwa: 
 
Przewodniczący: 
dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK- Dziekan Wydziału Architektury i 
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, oraz członek: 
dr Aleksandra Gołdyn- Witkowska – Katedra Grafiki Projektowej WAiW PK 
 
ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg: 

Ewa Pełechata – Z-ca Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. gospodarczych 
Aneta Szadkowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Rozwoju Przedsiębiorczości 
Ireneusz Szuniewicz – Inspektor ds. plastyki    
                                                                

§12 
Wybór prac i ogłoszenie wyników 

 
Wyróżnienie laureatów nastąpi do 27 maja 2022 w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Kołobrzegu.  
Informacje o wynikach konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Architektury i 
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, portalu społecznościowym WAiW PK - Facebook oraz na 
stronach Gminy Miasto Kołobrzeg i Wydziału Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Laureaci mogą zostać dodatkowo powiadomieni o nagrodach drogą mailową lub telefoniczną.  
 

§13 
Wystawa pokonkursowa 

 
1. Spośród zgłoszonych do konkursu prac, Jury wybierze projekty do ekspozycji na wystawie 

pokonkursowej, która będzie trwać nie krócej niż 2 tygodnie w ramach akcji promocyjnej 
organizatora Gmina Miasto Kołobrzeg – Kołobrzeskie Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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2. Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów ekspozycji 
we własnym zakresie, zaprezentowanej w formie ustalonej z WAiW PK. 

 
 

§14 
Prawa autorskie 

 

1. Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych na cele związane z organizacją, 
przebiegiem i promocją Konkursu.  

2. Autor zwycięskiej pracy – Laureat Konkursu - udziela Gminie Miasto Kołobrzeg nieodpłatnej, 
wyłącznej i bezterminowej licencji na jej wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw 
osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne 
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 
udostępnianie na żądanie,   

c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,   

d) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, 
wykorzystanych w utworze,  

e) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług 
oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych.  

3. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora własność egzemplarza zgłoszonej 
do Konkursu pracy.  

4. Autor zwycięskiej pracy - Laureat Konkursu - wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonywanie przez 
Organizatora Konkursu opracowań zgłoszonej pracy.   

5. Autor zwycięskiej pracy - Laureat Konkursu - wyraża nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i 
korzystanie przez Organizatora Konkursu z opracowania jego pracy na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 2.  

6. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
naruszają one praw osób trzecich.  
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§ 15  

Ochrona danych osobowych  

1. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia 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 (ogóle rozporządzenie o ochronie danych -Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 
119), „RODO” informuje, że:  

a) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu takich jak: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, są sekretarze konkursu. 

b) W Politechnice Koszalińskiej wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się przez email: iod@tu.koszalin.pl 

c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie się odbywać na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO –za zgodą osoby, której dane dotyczą.  

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym z 
wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, 
jego Laureatach w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej 
przepisami rozporządzenia RODO.  

e) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest:   

• umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału 

• umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  

• opublikowanie informacji o wynikach konkursu,  

• archiwizacja dokumentów.   

2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do 
uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody.  

3. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej 
informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164) tj. 5 lat.   

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: firmy informatyczne świadczące usługi 
informatyczne, urzędy i podmioty działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
członkowie Kapituły Konkursu, a w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku Laureata 
uczestnicy i publiczność będąca przy rozdawaniu nagród oraz osoby śledzące działalność 
Organizatora.   

6. Uczestnikom konkursu przysługuje:  

a) prawo dostępu do treści danych,  

b) sprostowania danych,  

c) usuwanie danych,  

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) przenoszenia danych,  

f) cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie.  
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7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).  

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą podlegały profilowaniu.  

9. Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i 
organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagród.  

  

§ 16 

Kontakt 
 

 Sekretarze konkursu:  

dr Justyna Matysiak, mgr Zuzanna Baranowicz, mgr Mateusz Rybarczyk- dostępni będą w 
trakcie trwania konkursu pod mailem zgłoszenia prac konkursowych: 
konkurs.waiwpk@gmail.com    

§ 17 
Postanowienia końcowe 

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Wydziału Architektury i Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej. 

2. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Wydział 
Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej – przewodnicząca Jury. 

3. Autorom prac, w tym również laureatom konkursu nie przysługuje jakiekolwiek 
wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w konkursie poza ewentualnymi nagrodami 
przyznanymi na drodze postępowania konkursowego.   

4. Organizatorzy zastrzegają prawo niewyłonienia laureatów, w przypadku niedostatecznej 
jakości dostarczonych prac. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu- 
projekt Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości  
1. Oświadczam, że jestem jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej i wszystkich 
jej elementów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw 
innych osób i nie noszą znamion plagiatu, zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską z siedzibą w Koszalinie przy ul. 
Śniadeckich 2, 75- 453 Koszalin, sekretarzy konkursu z Wydziału Architektury i Wzornictwa PK, 
kampus przy ul. Racławickiej oraz przez Gminę Miasto Kołobrzeg moich danych osobowych zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.  
Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję /my wszystkie punkty i postanowienia regulaminu 
konkursu. 

 
Imię/ona i nazwisko/a ___________________________________________________________________________________________________  
 
Godło i numer pracy ______________________________________________________________________________________________________  
 
Adres  _______________________________________________________________________________________________________________________  
 
Telefon  _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
e-mail _______________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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