Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
ogłasza
KONKURS
na opracowanie logo międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej
zielonym dachom i żyjącym ścianom
Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.

REGULAMIN KONKURSU
I. Warunki uczestnictwa w konkursie i informacje o organizatorze konkursu
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z Regulaminem konkursu,
b) dostarczyły prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. II i VI Regulaminu
konkursu,
c) dostarczyły wraz z pracą konkursową wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków
najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
4. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” z siedzibą pl. Grunwaldzki nr 24a
50 - 363 Wrocław, adres strony: http://www.psdz.pl.

II. Temat i forma prezentacji oraz oddania pracy konkursowej
Tematem pracy konkursowej jest logo międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zielonym dachom i
żyjącym ścianom.
Logo ma zostać wykonane w programie graficznym takim jak Photoshop lub Corel lub Ilustrator, w palecie
CMYK.
Logo należy tak przygotować, by mogło być przedstawiane w różnych rozmiarach. Maksymalny rozmiar 20 x 20
cm.
Praca konkursowa ma zostać oddana w teczce:
– w wersji papierowej: rysunek logo w dwóch wymiarach 5 x 5 cm i 10 x 10 cm na dwóch kartkach A4, wydruk
kolorowy;
– w wersji cyfrowej na płycie CD w formacie pdf. lub cdr. oraz jpg.
Płyta CD ma zostać umieszczona w koszulce papierowej; koszulka ma być naklejona na dowolną wewnętrzną
stronę teczki;
Teczka z praca konkursową ma mieć format A4, kolor biały, wiązana sznurkiem lub zamykana gumką. Na
teczce na przedniej stronie należy napisać numer konkursowy złożony z 5 dowolnych cyfr (numer zostaje
wymyślony indywidualnie przez uczestnika konkursu).
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie mają zostać wypełnione przez uczestnika konkursu, zaklejone w
kopercie (wymiar koperty dowolny) i włożone do teczki A4.
Koperta, tak jak teczka A4, ma być podpisana 5 cyfrowym numerem konkursowym.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace – pod warunkiem oznaczenia każdej pracy
odrębnym godłem.
Otwarcie teczek zostanie dokonane komisyjnie przez Jury – koperta zostanie trwale oddzielona od teczki
głównej. Otwarcie kopert z nazwiskami autorów projektów (nr 3) nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Przy opracowywaniu prac konkursowych uczestnicy konkursu zobowiązani są przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa, w tym m.in. postanowień:
- ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych (tekst jedn. Dz.U. 2005 r., Nr 235, poz. 2000 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze
zm.).

III. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a. kryteria projektowe: spełnienie podstawowych zasad projektowania: estetyka, prostota, czytelność,
odpowiednie rozplanowanie pod względem kształtu i przestrzeni; oryginalność projektu;
b. kryteria funkcjonalne: możliwość szerokiego skalowania z zachowaniem pełnej czytelności,
odpowiedni dobór kolorystyki, możliwości stosowania w wersji czarno-białej i barwnej (w tym jako
grafika komputerowa), na jasnym i ciemnym tle oraz w różnych technikach wykonania (w tym tnących
urządzeniach plotujących) i na różnych powierzchniach;
c. kryteria marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
oddanie charakteru działalności Stowarzyszenia;
d. nawiązanie do tematu konferencji jakim są zielone dachy i żyjące ściany.
IV. Jury
Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje Jury powołane przez
organizatorów konkursu. Jury dokonuje oceny prac konkursowych, sprawdza ich zgodność z Regulaminem
konkursu i wskazuje uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody.
Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół, zawierający w szczególności listę zwycięzców oraz rodzaj
nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom.
V. Nagrody
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, jaką jest bezpłatny udział w międzynarodowej
konferencji naukowej z okazji 10-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, która odbędzie się
w dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Autorzy nagrodzonej pracy zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia na Polskie Stowarzyszenie „Dachy
Zielone” – Organizatora konkursu, majątkowych praw autorskich do opracowanej przez siebie koncepcji oraz
prawa własności egzemplarzy utworu złożonych w ramach konkursu, jak również przeniesienia na Organizatora
uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu.
W tym celu Autorzy nagrodzonych prac zawrą z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością
wykorzystania przez Stowarzyszenie nagrodzonej pracy konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie
polach eksploatacji.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i
Internecie.
VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście we wtorki i czwartki od godz. 10:00 do godz. 14:00 do pokoju
4.05H, budynek GIH Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-375 Wrocław lub
przesłać na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Konkurs – Zielone dachy i żyjące ściany” do dnia 31.07
(obowiązuje data stempla pocztowego).
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę
konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Koszty dostarczenia prac konkursowych do organizatorów konkursu pokrywa uczestnik konkursu.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe
w czasie przesyłki.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Planowana data ogłoszenia wyników konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach Polskiego Stowarzyszenia „Dachy
Zielone”:
O terminie i miejscu przekazania nagród – biletów na konferencję uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
odrębnie.
VII. Dodatkowe informacje
Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatorów konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu
konkursu. Pytania należy przesyłać w terminie nieprzekraczającym 5 dni przed upływem terminu składania prac
konkursowych na adres elektroniczny: biuro@psdz.pl
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Organizatorzy przewidują możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu
z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione
z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa,
wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, mających wpływ na prowadzenie
konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronach
internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane ani oddawane uczestnikom konkursu. Wszystkie prace, również te nienagrodzone pozostają do dyspozycji Stowarzyszenia; nie mogą jednak być przez Stowarzyszenie wykorzystane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Skład zespołu projektowego:
L.p.
1.

Imię i nazwisko autora

2.
2.
3.
4.
5.

Dane kontaktowe jednego z autorów:
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Adres e-mail
Seria i numer dowodu umożliwiającego
stwierdzenie tożsamości
Numer NIP

Podpis
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany

Podpis

1) oświadczam, że:
- jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej opatrzonej nr identyfikacyjnym ............................ i nie narusza
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,
- znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na opracowanie logo konferencji.
2) wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 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, o którym mowa powyżej, w tym na ich
opublikowanie w środkach masowego przekazu,
- na publikację mojej pracy w dokumentacji konkursowej, w tym na stronie internetowej Organizatora konkursu,
- na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do wykorzystania mojego
projektu w zakresie publikacji i rozpowszechniania, a także opracowania i dalszego rozporządzania nim
w przypadku otrzymania nagrody.
Podpis

