REGULAMIN KONKURSU
na projekt graficzny identyfikacji wizualnej dla
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt
identyfikacji wizualnej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1A zwany dalej ZPKWM.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 grudnia 2017 r. i trwa do 31 stycznia 2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 3.
II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu materiałów graficznych identyfikujących
ZPKWM.
2. W skład projektu identyfikacji wizualnej wchodzą:
a) Logotyp ZPKWM,
b) logotypy 11 parków krajobrazowych (PK) wchodzących w skład zespołu,
c) papier firmowy,
d) koperta,
e) wizytówki oraz
f) tablice informacyjne do biur.
3. Opracowane
logotypy
przeznaczone
będą
do
celów
promocyjnych,
popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W
szczególności logotyp ZPKWM umieszczany będzie na papierze firmowym i innych
materiałach promocyjnych, poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach,
gadżetach okolicznościowych, naszywkach na mundury, nośnikach elektronicznych i
w grafice internetowej.
4. Logotypy ZPKWM oraz PK powinny nawiązywać do bogactwa przyrodniczego lub
kulturowego regionu. Przykładowe elementy/motywy, które proponowane są do
wykorzystania w logotypach PK stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
5. W warstwie informacyjnej logo zawierać musi nazwę parku krajobrazowego lub
ZPKWM.
6. Logotyp ZPKWM będzie funkcjonował samodzielnie, lub wspólnie z napisem
„Instytucja Województwa Małopolskiego”, oraz logotypem Województwa
Małopolskiego. Zasady opisane są w dokumencie System Identyfikacji Wizualnej
Województwa
Małopolskiego,
który
jest
dostępny
pod
adresem:
https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnejwojewodztwa-malopolskiego.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w tym m. in. do grafików,
projektantów, artystów plastyków, absolwentów, studentów uczelni wyższych oraz
uczniów.
3. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży w terminie pracę
konkursową i spełni wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV
niniejszego Regulaminu.
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień
Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).
c) dostarczenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu (Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).
6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji
Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
IV. PRACE KONKURSOWE
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy dostarczyć pracę konkursową, na którą
złożą się:
a) opis logo ZPKWM (idea, znaczenie, symbolika itp.);
b) podstawowe logo ZPKWM w wersji kolorowej;
c) podstawowe logo ZPKWM w wersji monochromatyczne j na białym tle;
d) opis logo 3 wybranych PK (idea, znaczenie, symbolika itp.)- pozostałe 8
logotypów PK zostaną opracowane po rozstrzygnięciu konkursu;
e) podstawowe logo 3 wybranych PK w wersji kolorowej;
f) podstawowe logo 3 wybranych PK w wersji monochromatycznej na białym tle;
g) projekt papieru firmowego formatu a4;
h) projekt koperty C6 (11,4 x 16,2 cm);
i) projekt wizytówki nie przekraczającej wymiarów 5 x 9 cm;
j) projekt tablicy informacyjnej do pomieszczenia biurowego formatu A6,
zawierający numer pokoju, imię i nazwisko oraz funkcję osób pracujących w
pokoju, logotyp.
2. Podstawowy logotyp ZPKWM o którym mowa w pkt IV 1 b) i 1 c) oraz logotypy 3
wybranych PK o których mowa w pkt IV 1 e) i 1 f) nie mogą przekraczać pola o
wymiarach 15 x 15 cm oraz musi być czytelne przy pomniejszeniu do wysokości 1 cm.
3. Wszystkie elementy pracy konkursowej muszą być dostarczone w formie
elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF
zapisane na nośnikach CD/DVD.
4. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów
identyfikujących uczestnika Konkursu, poza 4 cyfrowo-literowym kodem zapisanym z
tyłu pracy.
5. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa
własność wszystkich doręczonych mu nośników, na których praca konkursowa
została utrwalona. Prace dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

6. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być wykonane samodzielnie i być pracami
autorskimi. Poprzez złożenie pracy konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że
posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
7. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń
osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem
jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac poprzez korzystanie z nich przez
Organizatora w jakikolwiek sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
8. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej
publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji
Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach drukowanych,
Internecie, broszurach itp.
9. Praca konkursowa powinna być złożona w kopercie oznaczonej 4 cyfrowo-literowym
kodem.
10. Oświadczenie o udziale w konkursie (Załącznik do regulaminu) powinno być złożone
razem z pracą w odrębnej kopercie oznaczonej 4 cyfrowo-literowym kodem.
11. Wraz ze złożeniem pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na
korzystanie z pracy konkursowej w całości i w części, na prezentowanie zgłoszonej
pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora
oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności
poprzez:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci
komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek
techniką, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– wszelkie publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności na stronach internetowych i mediach
społecznościowych Organizatora lub Województwa Małopolskiego,
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie,
wystawianie.
12. Uczestnik, którego praca zostanie wybrana, zaprojektuje brakujących 8 logotypów dla
pozostałych parków krajobrazowych, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
rozstrzygnięcia Konkursu.
V. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Wszystkie elementy pracy konkursowej z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt
identyfikacji wizualnej ZPKWM – nie otwierać” wraz z oświadczeniami stanowiącymi
Załaczniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu należy przesłać lub złożyć w zamkniętej
kopercie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 na adres oddziałów ZPKWM w
Krakowie, Tarnowie lub Starym Sączu (decyduje data wpływu).
2. Dostarczenie prac konkursowych wraz z oświadczeniami jest równoznaczne z
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z
przyczyn od niego nie zależnych.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi
uczestnik Konkursu.
VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny formalnej prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa składająca się z 7 osób.
2. Przy ocenie Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) kryterium nawiązania do przyrodniczego i/lub kulturowego charakteru PK lub
ZPKWM – 20 pkt.
b) kryterium estetyki – wyjątkowość koncepcji graficznej - 10 pkt.
c) kryterium funkcjonalności – zapewnienie możliwości edycji w różnych
zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych – 10 pkt.
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 40 punktów dla
każdej pracy konkursowej.
4. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej Laureatem zostanie autor pracy, która zdobędzie
łącznie największą sumę punktów.
5. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwa lub większą liczbę
zgłoszonych prac, rozstrzyga decyzja Dyrektora ZPKWM.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania
przyczyny.
8. Organizator ma prawo unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
VII. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziana została jedna nagroda, którą stanowi zawarcie przez
Organizatora umowy o eksploatację projektu identyfikacji wizualnej za
wynagrodzeniem w wysokości 3.500 PLN brutto, zwanej dalej „Umową”.
2. Umowa zawierać będzie postanowienie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich
praw majątkowych, do pracy konkursowej oraz pozostałych logotypów, o których
mowa w pkt. IV.11 niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie wybranego Uczestnika
o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej z Organizatorem, mającej na
celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.
3. Warunkiem podpisania Umowy jest przystąpienie przez wybranego Uczestnika do jej
podpisania w terminie wskazanym przez Organizatora, nie dłuższym niż 30 dni od
dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu
kompletu materiałów wymienionych w punkcie II. 2. Poprzez przystąpienie do
podpisania Umowy należy rozumieć stawienie się przez wybranego Uczestnika w
miejscu i czasie wskazanym w pisemnym wezwaniu Organizatora.
4. W razie nieprzystąpienia do podpisania Umowy przez Uczestnika bez
usprawiedliwienia doręczonego Organizatorowi przed terminem podpisania Umowy
wyznaczonym zgodnie z pkt. 3 powyżej, za zwycięzcę Konkursu uważany będzie
Uczestnik, który zdobył kolejną, najwyższą liczbę punktów. Do zawarcia Umowy przez
kolejnego Uczestnika odpowiednie zastosowanie znajdą zasady określone w w pkt. 2 i
3 powyżej.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 lutego 2018 r.

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.zpkwm.pl.
3. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o
rozstrzygnięciu w drodze korespondencji e-mail na adres wskazany przez Uczestnika
w zgłoszeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureatach konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych
informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
IX. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik, którego praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora do
ostatecznej realizacji, w Umowie zobowiąże się do przeniesienia na rzecz
Organizatora majątkowych praw autorskich do wszelkich elementów projektu, wraz z
prawem do korzystania i zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawarcia Umowy, w szczególności:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci
komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek
techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową
lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w
tym nośnikach audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci,
nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
- wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii
przewodowej
lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub
multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting
lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej
lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,
telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
- wszelkie publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych
Organizatora lub Województwa Małopolskiego lub osób trzecich;
- wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie,
wystawianie.
2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, Uczestnik, którego praca
konkursowa zostanie wybrana, w Umowie wyrazi zgodę na wykonywanie przez
Organizatora autorskich praw osobistych do projektu, według potrzeb Organizatora
na zasadach określonych Umowie, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika

prawa do oznaczenia autorstwa projektu w sposób zwyczajowo przyjęty przy
utworach tego rodzaju.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać
pod adresem mailowym sekretariat@zpkwm.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

PRZYKŁADOWE ELEMENTY/MOTYWY, KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ W LOGOTYPACH PK

PK DOLINKI KRAKOWSKIE






skała, skałki (ostaniec)
jaskinia
wspinaczka skałkowa
nietoperz
dolina

DŁUBNIAŃSKI PK







młyny
Dłubnia
rzeka
obszary rolnicze
źródła
dwór

TENCZYŃSKI PK






zamek
puszcza
Zamek Tenczyn
Puszcza Dulowska
skansen

BIELAŃSKO-TYNIECKI PK






klasztor
kopiec
Tyniec
Wisła
Las Wolski

PK ORLICH GNIAZD






pustynia
zamek
skały (ostańce)
bór
Pustynia Błędowska

RUDNIAŃSKI PK








rezerwat Dolina Potoku Rudn
ptaki
Wisła
rezerwat Kajasówka
bagna/tereny podmokłe
Klasztor
zbiorowiska leśne

POPRADZKI PK






góry
buczyna karpacka
wody mineralne
Poprad
niedźwiedź

PK BESKIDU MAŁEGO





góry
kapliczka
Łamana Skała, Leskowiec
Jan Paweł II

PK PASMA BRZANKI




las
buk
łagodne wzgórza

CIĘŻKOWICKO-ROŻNOWSKI PK



skała „Czarownica”
„Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach

WIŚNICKO-LIPNICKI PK



zamek w Nowym Wiśniczu
lipnicka palma wielkanocna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
KOD ..… ..… ..… ..…
(4 cyfrowo-literowy służący do identyfikacji pracy)

Adres zamieszkania:
ul. ........................................................................................................
kod ...... - .......... miejscowość ...........................................................
telefon ........................ e-mail .......................................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do konkursu projekt/y identyfikacji
wizualnej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest/są moim
dziełem i nie narusza/ją niczyich osobistych praw autorskich.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z
jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez
zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

.....................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej projekt

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU

Ja, niżej podpisany .......................................................................................……..………...............
oświadczam, że udzielam Organizatorowi Konkursu na Projekt Graficzny Identyfikacji
Wizualnej Dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia ww.
konkursu, w tym publikację wyników konkursu w sposób przewidziany w Regulaminie
konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

.....................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej projekt

