
REGULAMIN	  KONKURSU	  NA	  LOGO	  I	  IDENTYFIKACJĘ	  
WIZUALNĄ	  HUFCA	  ZHP	  W	  BIAŁYMSTOKU	  
	  
1.	  POSTANOWIENIA	  OGÓLNE	  
	  
1.1.	  Regulamin	  dotyczy	  Konkursu	  na	  logo	  i	  identyfikację	  wizualną	  Hufca	  ZHP	  w	  
Białymstoku,	  zwanego	  dalej	  Konkursem.	  
	  
1.2.	  Organizatorem	  Konkursu	  jest	  Komenda	  Hufca	  ZHP	  w	  Białymstoku.	  
	  
1.3.	  Informacje	  o	  Konkursie	  będą	  na	  bieżąco	  aktualizowane	  na	  stronie	  internetowej	  
Hufca:	  http://bialystok.zhp.pl	  ,	  zwaną	  dalej	  Stroną	  Internetową	  
	  
2.	  UCZESTNICTWO	  W	  KONKURSIE	  
	  
2.1.	  Konkurs	  przeznaczony	  jest	  dla	  wszystkich	  osób	  pełnoletnich,	  udział	  osob	  
niepełnoletnich	  jest	  możliwy	  za	  zgodą	  opiekuna	  prawnego.	  
	  
2.2.	  Udział	  w	  Konkursie	  jest	  bezpłatny.	  
	  
2.3.	  Udział	  w	  Konkursie	  i	  podanie	  związanych	  z	  udziałem	  danych	  jest	  całkowicie	  
dobrowolne.	  
	  
2.4.	  Uczestnictwo	  w	  Konkursie	  oznacza	  akceptację	  przez	  Uczestnika	  postanowień	  
Regulaminu.	  
	  
3.	  ZGŁASZANIE	  PRAC	  
	  
3.1.	  Zgłaszać	  należy	  w	  pierwszej	  kolejności	  projekty	  logotypu	  Hufca	  ZHP	  w	  Białymstoku,	  
zwycięzca	  zostanie	  poproszony	  o	  przygotowanie	  księgi	  znaku	  z	  projektami	  wizytówek,	  
papieru	  listowego,	  kopert,	  zaproszeń	  i	  dyplomów	  zawierających	  projekt.	  
	  
3.2.	  Zgłaszane	  projekty	  mogą	  być	  wykonane	  dowolną	  techniką.	  Ostatecznie	  podane	  w	  
formie	  drukowanej	  i	  cyfrowej,	  zgodnie	  z	  punktem	  Regulaminu	  3.3.	  
	  
3.3.	  Zgłoszenia	  muszą	  być	  dostarczone	  w	  formie	  wydrukowanej	  i	  spełniać	  następujące	  
kryteria	  techniczne:	  
	  

• projekt	  powinien	  być	  w	  dwóch	  wersjach	  bez	  oraz	  z	  pełną	  nazwą:	  Hufiec	  ZHP	  
Białystok	  	  

• projekt	  powinien	  zawierać	  elementy	  kojarzone	  z	  Białymstokiem	  i	  harcerstwem	  
np.:	  krzyż,	  lilijka,	  logo	  ZHP:	  
http://promocja.zhp.pl/index.php?do=standard&navi=0019,0005,0009	  

• projekt	  powinien	  zawierać	  się	  na	  apli	  formatu	  20x20cm,	  podzielonej	  liniami	  na	  4	  
jednakowe	  mniejsze	  kwadraty	  o	  wymiarach	  10x10	  cm	  

• w	  każdym	  z	  kwadratów	  10x10	  cm	  logo	  powinno	  być	  umieszczone	  centralnie	  i	  
zamykać	  się	  w	  kwadracie	  o	  wymiarach	  6x6	  cm	  



• wymagane	  są	  4	  wersje	  tego	  samego	  projektu	  umieszczone	  kolejno:	  lewy	  górny	  
róg	  -‐	  kolor	  na	  białym	  tle,	  lewy	  dolny	  róg	  -‐	  kolor	  na	  czarnym	  tle,	  prawy	  góry	  róg	  –	  
czarno	  białe	  na	  białym	  tle,	  prawy	  dolny	  róg	  -‐	  czarno	  białe	  na	  czarnym	  tle.	  

• dodatkowo	  dołączona	  płyta	  CD/DVD	  z	  elektroniczną	  wersją	  logotypu	  zawierająca	  
najlepiej	  grafikę	  wektorową	  (Adobe	  Illustrator,	  CorelDraw,	  etc.)	  lub	  ewentualnie	  
grafikę	  rastrową	  (pliki	  typu	  JPG,	  PSD,	  etc.)	  

• możliwe	  jest	  dostarczenie	  pracy	  w	  formie	  elektronicznej	  na	  adres:	  
zpi@bialystok.zhp.pl	  (pdf	  do	  wydruku	  oraz	  elektroniczna	  wersja	  logotypu)	  

	  
3.4.	  Każde	  zgłoszenie	  musi	  być	  podpisane:	  praca	  na	  odwrocie,	  płyta	  na	  płycie	  i	  
opakowaniu.	  
	  
3.5.	  Wymagane	  dane	  osobowe	  uczestnika	  Konkursu:	  imię,	  nazwisko,	  adres,	  telefon,	  e-‐
mail.	  
	  
Oraz	  podpisane	  oświadczenie	  następującej	  treści:	  
	  
"Wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych	  zawartych	  w	  formularzu	  
zgłoszeniowym	  dla	  potrzeb	  Konkursu,	  zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dn.	  29.08.1997	  r.	  o	  ochronie	  
danych	  osobowych	  (Dz.	  U.	  nr	  133	  poz.	  883).	  
	  
-‐	  Niniejszym	  oświadczam,	  iż	  posiadam	  pełnie	  praw	  autorskich	  do	  przesłanej	  przeze	  mnie	  
pracy	  i	  wyrażam	  zgodę	  na	  bezpłatne	  wykorzystanie	  jej	  przez	  organizatora	  w	  celach	  
związanych	  z	  Konkursem."	  
	  
3.6.	  Jedno	  zgłoszenie	  powinno	  być	  zabezpieczone	  zamkniętą	  kopertą	  i	  zawierać:	  1	  aplę	  z	  
projektem	  opatrzoną	  godłem,	  1	  kopertę	  z	  płytą	  CD/DVD	  z	  elektroniczną	  wersją	  projektu	  
opatrzoną	  godłem.	  
	  
3.7.	  Zgłoszenia	  należy	  dostarczać	  do	  Hufca	  ZHP	  Białymstoku,	  Liniarskiego	  1a,	  15-‐420	  
Białystok.	  
	  
3.8.	  Zgłoszenia	  należy	  składać	  do	  dnia	  15	  stycznia	  2012r.	  Powyższy	  
termin	  może	  ulec	  zmianie	  w	  przypadku	  małej	  ilości	  zgłoszeń.	  
	  
3.9.	  Każdy	  Uczestnik	  Konkursu	  ma	  prawo	  zgłosić	  dowolną	  ilość	  projektów.	  
	  
3.10.	  Zgłoszenie	  projektu	  jest	  równoznaczne	  z	  wyrażeniem	  zgody	  na	  ich	  udział	  w	  
Konkursie.	  
	  
4.	  ROZSTRZYGNIĘCIE	  
	  
4.1.	  Konkurs	  rozstrzygnie	  jury	  złożone	  z	  Komendy	  Hufca,	  twórcy	  poprzedniego	  logo	  
oraz	  przedstawiciela	  Zespołu	  ds.	  Promocji	  i	  Informacji.	  
	  
4.2.	  Jury	  przyzna	  nagrodę	  rzeczową	  o	  wartości	  300	  zł.	  Jury	  ma	  prawo	  do	  nieprzyznania	  
nagrody	  w	  przypadku	  niesatysfakcjonującego	  poziomu	  prac.	  
	  
4.3.	  Projekt	  zdobywcy	  I	  nagrody	  zostanie	  oficjalnym	  logotypem	  Hufca	  ZHP	  Białystok.	  



	  
4.4.	  Do	  Konkursu	  dopuszczone	  zostaną	  jedynie	  Zgłoszenia	  spełniające	  wymagania	  
określone	  w	  Regulaminie.	  
	  
4.5.	  Rozstrzygnięcie	  konkursu	  planowane	  jest	  na	  2	  tygodnie	  po	  zakończeniu	  zgłoszeń.	  
	  
4.6.	  Wyniki	  konkursu	  zostaną	  ogłoszone	  na	  Stronie	  Internetowej,	  zwycięzca	  zostanie	  
poinformowany	  drogą	  elektroniczną	  
	  
	  
	  
5.	  POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE	  
	  
	  
5.1.	  Prace	  zgłoszone	  przez	  Uczestników	  Konkursu	  nie	  podlegają	  zwrotowi.	  
	  
5.2.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  regulaminu.	  
	  
5.3.	  Regulamin	  obowiązuje	  od	  1.	  grudnia	  2011.	  
	  
5.4.	  Zwycięzca	  Konkursu	  wyraża	  zgodę	  na	  nieodpłatne	  przekazanie	  majątkowych	  praw	  
autorskich	  do	  niniejszej	  pracy	  oraz	  modyfikację	  pracy	  na	  potrzeby	  Hufca	  ZHP	  Białystok.	  
	  
5.5.	  W	  razie	  niejasności	  prosimy	  o	  kontakt	  z	  pwd.	  Maciejem	  Korsanem	  pod	  adresem:	  
zpi@bialystok.zhp.pl	  
	  
5.6.	  Nadsyłane	  pytania	  będą	  publikowane	  wraz	  z	  odpowiedziami	  na	  Stronie	  
Internetowej	  Hufca.	  


