
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

1. Organizatorem Konkursu na opracowanie logo jest Studium Języków Obcych UR. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo) dla 

Studium Języków Obcych UR. Logo wykorzystywane będzie do celów 

identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Logo będzie 

wykorzystywane na stronach internetowych, jak również na drukach SJO. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy studenci Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie 

lub zespołowo. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Osoby składające zgłoszenie w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, iż dano mu możliwość zapoznania się z  

klauzulą informacyjną wynikającą z artykułu 13 RODO będącą załącznikiem do 

niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Forma prezentacji pracy konkursowej 

8. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 

wykorzystania: reklama, Internet, korespondencja. 

9. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

być łatwo identyfikowane z SJO 

być nieskomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym 

wzbudzać pozytywne emocje 

składać się: 

tylko z logotypu (stylizacji literowej) 

lub  

z logotypu (stylizacji literowej) w połączeniu z elementem graficznym będącym 

symbolem 

 

10. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych. Każdy projekt należy 

dostarczyć w dwóch wersjach: elektronicznej i w formie wydruku. Pliki elektroniczne 

należy dostarczyć na nośniku np. CD/DVD /USB lub przesłać link do projektu na 

adres sjourkrk@gmail.com. Pliki elektroniczne powinny być zapisane w jednym z 

następujących formatów: JPEG, GIF, BMP, CDR, PNG, PSD, AI lub SVG.  

Wydruki komputerowe, w formacie A4, powinny zawierać: 

a. logo mieszczące się w polu 15 cm x 15 cm i zmniejszoną wersję 2,0 cm x 2,0 cm 

b. wersję czarno-białą znaku 

c. wersję kolorową znaku  

mailto:sjourkrk@gmail.com


11. Termin składania prac konkursowych upływa 31.01.2019. Prace konkursowe w 

zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie SJO lub przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres SJO Uniwersytet Rolniczy, ul św. Marka 37,  

31-024 Kraków. Na kopercie powinien znajdować się napis Konkurs na logo SJO. 

12. Wraz z pracą konkursową należy złożyć podpisane oświadczenia stanowiące 

załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego regulaminu. 

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

Kryteria oceny prac konkursowych 

14. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

zgodność projektu z danymi SJO, 

oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

czytelność i funkcjonalność projektu, 

estetyka wykonania projektu. 

 

Ocena prac konkursowych 

15. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w której skład 

wchodzą reprezentanci SJO. 

16. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 300 zł. 

17. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie SJO - https://sjo.urk.edu.pl/ oraz 

Facebook'u - https://www.facebook.com/SJOURKrakow w lutym 2019 roku. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu 

w zakresie przedłużenia zgłaszania prac konkursowych oraz do ewentualnego 

niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. 

  

https://sjo.urk.edu.pl/
https://www.facebook.com/SJOURKrakow


Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia na Konkurs Logo Studium Języków Obcych UR w Krakowie 

 

Imię i nazwisko autora 

(autorów) 

 

________________________________________ 

Student/ka  

 

 

_______ roku na Wydziale __________________ 

Adres email 

 

________________________________________ 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

1. Nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do logotypu wskazanego w mojej karcie 

zgłoszenia następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do 

wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby 

częściowo) oraz wykorzystywania logo w każdej formie z użyciem wszelkich środków 

technicznych. 2. Wszelkie materiały przekazane przeze mnie organizatorowi Konkursu na 

logo SJOUR stają się jego własnością z chwilą ich przekazania. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Data i podpis autora                        (imię i nazwisko) 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

2) Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy 

kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez Studium 

Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego konkursu na Logo dla SJO oraz wszelkich 

czynności dokonywanych na Pani/Pana żądanie  niezbędnych do zawarcia 

wspomnianej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b.  

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem 

zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie na logo dla Studium Języków Obcych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b) Przenoszenia danych, 

c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 

Rozporządzenia ogólnego.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

formie profilowania.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

………………, dnia …………..……… r., …………………… 

(Miejscowość, data, podpis) 


