POLSKI ZWIĄZEK KAMIENIARSTWA
( d. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ)
ogłasza
KONKURS
NA OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Przedmiotem konkursu jest opracowanie systemu identyfikacji wizualnej zwanego dalej SIW. Szczegółowe
zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Kamieniarstwa (dawniej Związek Pracodawców Branży
Kamieniarskiej) z siedziba w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 2, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych Organizatora.
3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatorów konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu
konkursu. Pytania należy przesyłać w terminie nieprzekraczającym dziesięciu dni przed upływem terminu
składania prac konkursowych na adres elektroniczny: poczta@zpbk.pl
Warunki uczestnictwa w konkursie
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 Regulaminu konkursu,
c) dostarczyły wraz z pracą konkursową wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie.
2. Możliwe jest uczestnictwo w Konkursie zespołów projektowych.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
II. Forma prezentacji pracy konkursowej
Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:
- logotyp
- wizytówka (format 90 x 50 mm)
- papier firmowy (format A4)
- koperta ( format DL 220 x 110 mm)
- szablon prezentacji PowerPoint
- oraz inne proponowane przez projektanta materiały do wykorzystania przez PZK – pozycja nieobowiązkowa
Można przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu.
Całość materiału zawarta na nośniku danych: pendrive lub płyta CD, w pliku PDF oraz CDR i DXF. Pliki i nośnik
opisane za pomocą pięciocyfrowego numeru identyfikacyjnego.
Nazwa każdego pliku musi zawierać jeden wspólny numer identyfikacyjny złożony z 5 cyfr. Tym samym
numerem musi być oznaczony nośnik zawierający pliki. Niedozwolone jest używanie nazw sugerujących
tożsamość autora.
Nośniki należy przekazać w zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym numerem, co pliki.
Wraz z zapakowanymi nośnikami każdy z uczestników dostarcza drugą zaklejoną kopertę podpisaną numerem
identyfikacyjnym z wypełnionym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM i OŚWIADCZENIEM we wnętrzu
(formularz zgłoszeniowy i oświadczenie znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu). Otwarcia kopert dokona
Organizator po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.

III. Wytyczne do koncepcji projektowej

Wytyczne zleceniodawcy:
 logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem



projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej
formatów

Założenia zleceniodawcy odnośnie funkcji jaką mają spełniać poszczególne elementy SIW:




logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka



opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej (Polski
Związek Kamieniarstwa, Polish Stonemasonry Association, Polnischer Steinmetzverband)

kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi, SIW powinien również być czytelny w
wersji czarno-białej

IV. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu (prace nie spełniające warunków i wytycznych
określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie);
 oryginalność: 40%;
 czytelność i jakość podania graficznego: 20%;
 funkcjonalność 40%;
V. Jury
Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje Jury powołane przez
Organizatora konkursu, składające się ze specjalistów z zakresu grafiki projektowej oraz przedstawicieli związku.
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 dane zwycięzcy, który na stronach
internetowych związku zostanie opublikowany do wiadomości.
VI. Nagrody
W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5.000 zł brutto.
Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od
poziomu prac uczestników.
Konkursowe prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.
Autorzy nagrodzonej pracy zobowiązani są do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich
do opracowanej przez siebie koncepcji oraz prawa własności egzemplarzy projektów graficznych złożonych w
ramach konkursu, jak również przeniesienia na Organizatora uprawnienia do powielania i prezentacji SIW. W tym
celu Autorzy nagrodzonych prac zawrą z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością
wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach
eksploatacji.
Organizator zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
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.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura
Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22 lub przesłać na adres Polski Związek Kamieniarstwa ul.
Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla
pocztowego lub nadania przesyłki).
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, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu, lub dostarczone po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie. Organizator konkursu nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe w czasie przesyłki.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Planowana data ogłoszenia wyników konkursu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatora.
O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostaną powiadomiony odrębnie.
Decyzja Jury o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i niepodważalna.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie ponosi 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. Organizator przewiduje 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
Organizatora
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane ani oddawane uczestnikom konkursu. Wszystkie prace, również te nienagrodzone i niewyróżnione, pozostają do dyspozycji Organizatora.
4. Prace będą zaprezentowane na stronach internetowych PZK.

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

Imię i nazwisko autora

Podpis

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
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 SIW
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.
- 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 pieniężnej.
Podpis

