
Załącznik do decyzji Dziekana WBNiL

Regulamin konkursu na logotyp 
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP

1. Organizatorem  konkursu  na  opracowanie  logo  jest  Dziekan  Wydziału  Bezpieczeństwa 
Narodowego i Logistyki WSOSP dr hab. Adam RADOMYSKI prof. Ndzw. oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu dr Marcin PILARSKI.

2. Celem  konkursu  jest  wyłonienie  najlepszego  graficznego  symbolu  (logo)  dla  Wydziału 
Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP.

3. Logo wykorzystane będzie przez Wydział w charakterze godła WBNiL.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. W  konkursie  mogą  brać  udział  uczniowie  z  wszystkich  szkół  gimnazjalnych  i 

pobadgimnazjalnych w regionie.
6. Projekty konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub grupowo.
7. Prace konkursowe należy składać zgodnie z regulaminem konkursu.
8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
9. Projekt  znaku powinien nadawać się  do różnorodnego wykorzystania:  reklama,  Internet, 

pisma, ulotki.
10. Prace należy wykonać, korzystając z technik komputerowych.
11. Parametry techniczne logotypu: Logotyp powinien być wykonany grafiką wektorową, w 

taki sposób, aby powiększenie logo nie powodowało utraty jakości.
12. Projekty konkursowe muszą spełniać również następujące warunki:

a) logo musi być czytelne i przejrzyste;
b) logo  musi  być  łatwo  identyfikowane  z  logotypem  Wydziału  Bezpieczeństwa 

Narodowego i logistyki WSOSP i musi do niego nawiązywać;
c) logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

13. Prace należy składać podając:
a) imię i nazwisko autora;
b) klasę i kierunek na którym uczy się autor;
c) wersję papierową
d) płytę z nagrana pracą, która będzie zawierać klika rozszerzeń pliku.

14. Zwycięski projekt powinien być dostarczony w formatach: 
a) EPS (CMYK i achromatyczny); 
b) JPG (RGB i achromatyczny); 
c) PNG; 
d) PDF; 
e) informację o użytych kolorach, czcionkach, polach ochronnych; 
f) pliki źródłowe; 
g) plik  wektorowy  w  formacie  CDR  (CorelDraw)  jako  otwarty  plik  wektorowy 

umożliwiający samodzielną edycję. 
15. Prace należy składać do dnia 27.03.2017r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.
16. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
17. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
18. Zwycięskie prace będą wybrane przez Komisję Konkursową w składzie:

a) Dziekan WBNiL - dr hab. Adam RADOMYSKI;
b) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 – dr Marcin PILARSKI; 
c) Prodziekan ds. naukowych WBNiL – dr hab. Justyna LIPIŃSKA;
d) Prodziekan  ds.  dydaktycznych  i  studenckich  WBNiL  –  ppłk  dr  inż.  Krzysztof 

OGONOWSKI;



e) Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego – dr hab. Jacek NOWAK;
f) Dyrektor Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu – dr hab. Olimpia KUNERT. 

19. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
20. Dla zwycięzcy jest przewidywana nagroda rzeczowa.
21. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.04.2017r.
22. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej WBNiL WSOSP i ZSP1 

w Tarnobrzegu.
23. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
24. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, 

że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, autor loga, jako wyłącznie 
odpowiedzialny,  będzie  zobowiązany  do  naprawienia  powstałej  z  tego  tytułu  szkody  
w mieniu Organizatora.

25. Autor  pracy  wybranej  przez  Komisję  Konkursową,  zobowiązuje  się  do  pisemnego 
przeniesienia  na  rzecz  Organizatora  majątkowych  praw  autorskich  do  projektu  wraz  
z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach 
eksploatacji: 

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie loga we wszelkiej działalności promocyjnej, 
reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i statutowej Organizatora, 

b)  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c)  rozpowszechnianie  projektu  graficznego  poprzez  publiczne  wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, 

d)  publiczne  udostępnianie  projektu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  dostęp  
w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 

e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera, umieszczenie w sieci i przetwarzanie 
do celów zarobkowych.

26. W przypadku  niewywiązania  się  przez  autora  z  obowiązku  wskazanego  w  punkcie  25 
zobowiązany  on  będzie  do  zapłaty  odszkodowania  na  rzecz  Organizatora  z  tytułu 
poniesionych przez niego kosztów konkursu.

27. Jeśli  autor  wybranego  przez  Komisję  Konkursową  loga  uchyli  się  od  obowiązku 
określonego  w  punkcie  25  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ponownej  oceny 
zgłoszonych prac i ponownego wybrania zwycięzcy.


