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§ I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Konkurs na znak Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego, zwany dalej „Konkursem”, ogłoszony 

jest przez Gmina Piaski, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski, zwana w dalszej części 

Regulaminu „Organizatorem”, w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju 

przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.  

 

§ II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Ogłoszenie Konkursu, który jest Konkursem jednoetapowym, następuje 1 sierpnia 2013 r.  

Termin dostarczenia prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2013 r.,  z zastrzeżeniem treści § V 

pkt. 12 niniejszego Regulaminu. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie w terminie do 15 

września 2013 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia 

Komisji. 

 

§ III. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (znaku certyfikatu), zwanego  

w dalszych postanowieniach Regulaminu „Znakiem”, charakteryzującego się wysokim poziomem 

artystycznym. Wyłoniony w konkursie Znak, wybrany spośród zakwalifikowanych do Konkursu 

prac, zwanych dalej „Projektami Znaku”, będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej 

Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego, zwanego w dalszej części regulaminu „Certyfikatem”, 

oraz do promowania i podnoszenia rangi procesu certyfikacji w ramach programu „Marka 

lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”. 

 

§ IV. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna 

(pełnoletnia), osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem 

i akceptuje jego postanowienia. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy 

Organizatora, członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższe rodziny. Przez 

najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.  

3. Poprzez Uczestnika Konkursu rozumie się również grupę osób współtworzących dany 

Projekt Znaku. Grupie osób przyznaje się jedną nagrodę. W przypadku grupy osób należy 

jednoznacznie wymienić współautorów projektu, jak i wskazać przewodniczącego grupy, 

który będzie jej reprezentantem, i któremu, w przypadku wygranej, zostanie wypłacona 
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jedna nagroda. 

 

§ V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie warunków 

Konkursu oraz dostarczenie wraz z Projektem Znaku, prawidłowo wypełnionej Karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej 

łącznie „Zgłoszeniem”. 

2. Projekt Znaku powinien zostać przedstawiony w dwóch wariantach:  

a. pierwszym, składającym się wyłącznie z sygnetu (symbolu),  

b. drugim, składającym się z sygnetu (symbolu) oraz typografii słowa CERTYFIKAT 

SZLAKU JIIIS. 

3. W ramach dokumentacji konkursowej, opracowane i przedstawione powinny być 

następujące elementy projektu: 

a. Znak w wersji kolorowej w rozmiarze 14 cmx14 cm oraz w pomniejszeniu 2cmx2cm,  

b. Znak w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym 

możliwym, czytelnym pomniejszeniu.  

c. opis budowy i proporcji Znaku (wraz z siatką modułową), 

c. czytelne zaznaczenie pola znaku, pola podstawowego i pola ochronnego, 

d. standaryzacja Znaku w CMYK, PANTONE i RGB, 

e. warianty znaku: w skali szarości, wersja achromatyczna, wersja monochromatyczna, 

f. podstawowa wersja Znaku w pełnym kolorze, kilka propozycji tła umożliwiającego jak 

najlepsze wyeksponowanie Znaku, 

g. opis zastosowanych w Znaku czcionek,  

4. Projekt Znaku powinien być dostarczony: 

a. na planszach formatu A4 z podaniem kodów kolorów zgodnych z systemem CMYK 

lub/i PANTONE lub/i RGB. 

b. na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD lub DVD, w formatach PDF 300 DPI, TIFF 

300 DPI i JPG 300 DPI oraz w formacie wektorowym, 

c. dokumentację (Księgę Znaku) należy przesłać w wersji drukowanej oraz dołączyć w 

wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (w edytowalnym formacie) 

5. Projekt Znaku musi: 

a. być niezależny od środka powielania i łatwo skalowany,  

b. być łatwy do rozpoznania i zapamiętania,  

c. być niepowtarzalny i oryginalny, 

d. nadawać się do oznaczania produktów i usług wytworzonych w ramach programu 
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„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku  

w Województwie Lubelskim” na różnych materiałach (papier, plastik, drewno itd.), 

e. nawiązywać do założeń Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości 

na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” udostępnionych na stronie 

www.szlaksobieskiego.info . 

6. Każdy element Projektu Znaku powinien być oznaczony 6-cyfrową metryczką. Do 

Zgłoszenia należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną z taką samą metryczką, 

zawierającą podpisaną kartę zgłoszeniową. Zabrania się podpisywania prac i koperty 

zawierającej kartę zgłoszeniową  imieniem, nazwiskiem, nazwą, inicjałami lub ich 

znakowania w jakikolwiek sposób, który mógłby umożliwić identyfikację Uczestnika. 

7. W przypadku Zgłoszeń oznaczonych taką samą metryczką, zostanie im przypisany numer 

porządkowy wg kolejności wpływu Zgłoszenia, wg schematu: XXXXXX(1), XXXXXX(2) itd. 

8. Podpisana karta zgłoszeniowa jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem 

Konkursu, co jest uważane za równoznaczne z  akceptacją zapisów Regulaminu. 

9. Prace bez metryczki i podpisanej karty zgłoszeniowej lub nie spełniające innych 

wymogów, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności nie odpowiadające 

wymogom, wskazanym w § V pkt 2 – 7,  nie będą brane pod uwagę. 

10. Każdy Uczestnik może złożyć max. 2 Projekty Znaku. Każdą pracę należy złożyć 

pojedynczo w osobnej kopercie.  

11. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem Projektu 

Znaku ponosi Uczestnik Konkursu.  

12. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„KONKURS: ZNAK CERTYFIKATU SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO”, w terminie do dnia 31 

sierpnia 2013 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-

050 Piaski (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Piaskach). 

13. Projekty znaku doręczone Organizatorowi po tym terminie nie będą brane pod uwagę 

przez Komisję Konkursową.  

14. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub 

uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki. 

 

§ VI. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.  

2. Wstępnej oceny zgłoszeń, pod względem spełniania wymagań formalnych, dokonuje  

Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego.  

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą 

http://www.szlaksobieskiego.info/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION 

 

„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku z województwie lubelskim”          Strona | 5  
 

rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia 

Komisji. 

5. W skład Komisji Konkursowej zostaną powołani: po dwóch przedstawicieli 6 gmin 

partnerskich programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 

Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, tj. przedstawiciele gmin Gorzków, 

Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Spiczyn, Wólka.  

6. Projekt oceniany będzie pod względem zgodności z Regulaminem, estetyki, czytelności 

przekazu oraz oryginalności. Oceniane też będzie wpisanie i dopasowanie się projektu  

w założenia Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim 

Szlaku Województwie Lubelskim”.   

7. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych 

wszystkich Gmin partnerskich Programu oraz na stronie internetowej 

www.szlaksobieskiego.info. 

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wyborze jego Projektu Znaku oraz o terminie  

i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wybrania najlepszej 

pracy bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej. 

10. Zakończenie Konkursu bez wybrania najlepszej pracy nie uprawnia Uczestników, 

którzy przystąpili do Konkursu do kierowania do Organizatora żadnych roszczeń 

związanych z przystąpieniem do Konkursu. Wyniki Konkursu są ostateczne. Organizator 

będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia 

informacji, że nagrodzony projekt znaku graficznego narusza warunki, o których mowa w 

§VII ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Komisja anuluje wynik Konkursu i dokona 

ponownej oceny nadesłanych projektów oraz wyboru zwycięskiej pracy spośród 

projektów nadesłanych w tej edycji Konkursu.  

12. Organizator nie odsyła prac konkursowych ani nie wzywa przystępujących do 

Konkursu do uzupełniania lub poprawiania jakichkolwiek nieprawidłowości  

w dokonanych Zgłoszeniach. 

 

§ VII. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA ZNAKU CERTYFIKATU 

1. Projekt Znaku musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie 

czy też powielanie innych projektów. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem 

nadesłanego przez siebie Projektu Znaku oraz, że złożony przez niego Projekt nie 

http://www.szlaksobieskiego.info/
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narusza praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu 

wyłączne, nie obciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Projektu 

Znaku, w szczególności do rozporządzania tymi prawami w zakresie określonym 

niniejszym Regulaminem.  

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie 

rościć prawa do nadesłanego przez Uczestnika Projektu Znaku. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz publikację 

nadesłanego w Konkursie Projektu Znaku, w przypadku ewentualnie zorganizowanej 

wystawy pokonkursowej, w publikacjach, prezentacjach Organizatora lub Gmin 

partnerskich programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 

Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim oraz w mediach, w tym na stronach 

internetowych oraz na stronie www.szlaksobieskiego.info.  

4. Z chwilą odebrania nagrody na Organizatora przechodzą nieodpłatnie, autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonego projektu Znaku oraz do jego egzemplarzy złożonych  

w ramach Konkursu na polach eksploatacji w zakresie określonym w umowie  

o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, stanowiącej Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu, a w szczególności prawo do:  

a. wyłącznego używania i wykorzystania Znaku we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez niego 

wskazanych,  

b. utrwalania i zwielokrotniania Znaku wszelkimi technikami graficznymi, 

fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, 

multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi,  

c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu Znaku na nośnikach elektronicznych,  

d. publicznego wystawiania i wyświetlania Znaku na wszelkich wystawach, imprezach, 

spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Organizatora i podmioty 

działających na rzecz Organizatora,  rozpowszechniania przez Internet (w szczególności 

przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci 

komputerowe,  

e. odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami 

odtworzeń, nadań i reemisji,  

f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Znaku, 

g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Znaku certyfikatu w Internecie, 

rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, 

http://www.szlaksobieskiego.info/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION 

 

„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku z województwie lubelskim”          Strona | 7  
 

teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,  

h. publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Znaku 

i. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Znakiem w kraju i za 

granicą,  

j. zarejestrowania jako znaku towarowego., 

k. oznaczania produktów i usług wytworzonych w ramach programu „Marka lokalna 

szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”  

wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, 

informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi. 

5. Wraz z prawami autorskimi Uczestnik przeniesie na Organizatora wyłączne prawo do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo 

własności wszystkich egzemplarzy, na jakich projekt znaku graficznego został złożony  

w ramach konkursu, a także na dokonywanie zmian w projekcie.  

6. W przypadku wygranej Uczestnik udzieli Organizatorowi nieodwołalnej zgody na 

rozpowszechnianie Znaku bez wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika oraz do 

decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania  

w integralność i dokonywanie zmian w Znaku.  

7. W przypadku pojawienia się w przyszłości pól eksploatacji nie wymienionych w ust. 4, 

zostaną one przeniesione nieodpłatnie na Organizatora, na wskazanych przez 

Organizatora polach, wskazanych w odrębnej umowie.  

 

§ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu dane osobowe Uczestników 

pozostają tajne i nie są podawane do informacji publicznej.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych objętych Kartą 

zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na 

ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami 

ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z poźn. zm.).  

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania.  
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§ IX. NAGRODA 

1. Nagroda za przygotowanie zwycięskiego projektu Znaku wynosi 3.000 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych) brutto. Wynagrodzenie zostanie przekazane Zwycięzcy Konkursu w 

czasie i formie wyznaczonej przez Organizatora, po podpisaniu umowy o przeniesieniu 

majątkowych praw autorskich, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 

podpisania tej umowy.  

2. Nagroda we wskazanej wyżej wysokości wyczerpuje wszelkie roszczenia o przysługujące 

Uczestnikowi wynagrodzenie z tytułu wykonania Znaku i jego wykorzystywanie przez 

Organizatora lub wskazane przez niego osoby trzecie na warunkach wskazanych w 

Regulaminie i Umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Uczestnik zrzeka 

się roszczenia o sądowe podwyższenie wynagrodzenia. 

 

 

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podstawą regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest 

jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, o czym 

poinformuje na swojej stronie internetowej.  

3. W przypadku pytań dotyczących warunków Konkursu, osobami upoważnionymi do 

udzielania odpowiedzi są pracownicy Zespołu Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego, tel. 

537 497 410 , adres e-mail: certyfikacja@szlaksobieskiego.info   
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