
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO 

OBCHODÓW 100. ROCZNICY PIERWSZEGO POSIEDZENIA SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Organizator 

§ 1. 1. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa. 

2. Organizator podejmuje decyzje w przypadkach w Regulaminie nieokreślonych. 

3. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny. 

4. Korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres mailowy 

badk.deo@senat.gov.pl z tematem „konkurs na logo”. 

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji Obywatelskiej 

w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 

Warszawa, tel.: 22 694 95 26 lub 22 694 92 84. 

Przedmiot konkursu 

§ 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oryginalnego projektu logo 

symbolizującego 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 28 listopada 1922 r. 

Wymagania techniczne i formalne dotyczące projektu logo 

§ 3. 1. Logo powinno składać się z sygnetu (grafiki) oraz logotypu (elementu 

tekstowego). Może zawierać krótkie hasło/komunikat nawiązujące do 100. rocznicy 

pierwszego posiedzenia Senatu. 

2. Logo powinno być przekazane w postaci cyfrowej, wykonane jako grafika wektorowa 

zapisana w formatach AI, PDF, EPS, SVG, z opisem wariantów kolorystycznych i 

kompozycyjnych, z podaniem wartości CMYK, RGB i Pantone. Elementy typografii muszą 

być zamienione na krzywe. 

3. Projekt powinien uwzględniać możliwość druku w małej skali na obiektach 

użytkowych (np. długopis) i być możliwy do reprodukcji w wersji jednobarwnej bez 

półtonów (czarnej lub białej). 

4. Projekt logo musi być utworem pierwotnym w rozumieniu prawa autorskiego. 
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Uczestnicy konkursu 

§ 4. 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie liceów plastycznych oraz studenci 

uczelni artystycznych. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby im najbliższe. 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

4. Uczestnik konkursu składa jedną pracę konkursową. 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 

uczestnik konkursu. 

Zgłoszenia do konkursu 

§ 5. 1. Zgłoszenie, przesłane na adres poczty elektronicznej określony w § 1 ust. 4, 

powinno zawierać: 

1) projekt logo; 

2) skan podpisanego formularza z danymi osobowymi z oświadczeniem o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

3) skan oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych i osobistych 

do projektu logo i do materiałów użytych w projekcie i do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia są podpisywane przez rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

3. Organizator potwierdzi uczestnikom wpłynięcie zgłoszenia. 

4. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej 

Organizatora. 

Harmonogram konkursu 

§ 6. Terminy poszczególnych czynności w konkursie upływają w roku 2021 r. w dniu: 

1) 15 kwietnia - ogłoszenie konkursu; 

2) 30 kwietnia - powołanie komisji konkursowej; 

3) 21 maja - nadsyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną; 

4) 28 maja - przekazanie przez Organizatora członkom komisji konkursowej projektów 

logo; 

5) 3 czerwca - decyzja komisji konkursowej; 

6) 4 czerwca - rozpoczęcie głosowania na platformie Facebook; 
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7) 8 czerwca - zakończenie głosowania na platformie Facebook; 

8) 10 czerwca - ogłoszenie wyników konkursu. 

Komisja konkursowa i kryteria oceny projektów 

§ 7. 1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa przyzna wyróżnienia 2-4 

projektom. 

2. Komisja konkursowa, przyznając wyróżnienia projektom logo, będzie się kierować 

następującymi kryteriami: 

1) logo powinno cechować się: oryginalnością, czytelnością, prostą formą znaku; 

2) logo powinno nadawać się do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 

reklamowych i korespondencyjnych Senatu RP w czasie obchodów rocznicowych 

w latach 1921-1923; 

3) możliwość wykorzystania logo w akcydensach, wydawnictwach, na papierze firmowym, 

w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, banerach, w różnych 

formatach i rozmiarach z uwzględnieniem pola ochronnego (zaprojektowaniem obszaru 

pustej przestrzeni wokół znaku); 

4) walory artystyczne, pomysł, komunikatywność, walory użytkowe; 

5) zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej Senatu RP i Kancelarii Senatu (załącznik 

nr 3 do Regulaminu). 

3. Komisja konkursowa rozstrzyga wszystkie kwestie sporne. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Z prac 

komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie komisji. 

Głosowanie 

§ 8. 1. Projekty wyróżnione przez komisję konkursową zostaną poddane głosowaniu na 

platformie Facebook. 

2. Nad przebiegiem głosowania czuwa Organizator. 

Ogłoszenie wyników konkursu. Nagroda i wyróżnienia 

§ 9. 1. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.senat.gov.pl. 

2. Autorzy nagrodzonej i wyróżnionych prac zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu 

konkursu odrębną korespondencją. 
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§ 10. 1. Autor projektu logo, który: 

1) otrzymał najwięcej głosów w głosowaniu na platformie Facebook otrzyma nagrodę 

w wysokości 5000 zł brutto; 

2) był poddany głosowaniu na platformie Facebook, otrzyma, jeżeli nie otrzymał nagrody, 

wyróżnienie w wysokości 1000 zł brutto. 

2. Nagroda i wyróżnienie, pomniejszone o podatek od wygranej, zostaną przekazane 

w formie przelewu w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 
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Załącznik nr 1 

Konkurs na logo 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Formularz zgłoszeniowy 

Imię i nazwisko 
 

Telefon 
 

Adres mailowy 
 

Adres 

korespondencyjny 

 

Klauzula informacyjna z klauzulą zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: a) korespondencyjnie: Inspektor 

ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, 

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 

Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu na opracowanie logo 100. rocznicy 

pierwszego posiedzenia Senatu; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla 

wzięcia udziału w konkursie. 

5) Pani/Pana dane osobowe, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w konkursie 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Senatu RP www.senat.gov.pl; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu ogłoszenia wyników 

konkursu do czasu zakończenia konkursu; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również 

prawo do ograniczenia przetwarzania; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - 

narusza przepisy prawa. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Senatu 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, w celu wzięcia udziału w konkursie na opracowanie 

logo 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu. 

podpis ………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

Autor projektu logo oświadcza, że wykonał projekt logo (Utwór) w całości osobiście, 

Utwór jest wynikiem oryginalnej twórczości Autora, nie został wcześniej opublikowany i nie 

narusza praw osób trzecich co do całości i poszczególnych elementów Utworu, w 

szczególności praw autorskich, jak również iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do 

Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Autor ponosi 

odpowiedzialność za wady prawne Utworu. 

W chwili wypłacenia nagrody albo wyróżnienia, Autor Utworu przenosi na Kancelarię 

Senatu całość autorskich praw majątkowych do Utworu, co uprawnia Kancelarię Senatu do 

wyłącznego korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, dla celów 

związanych z działalnością statutową Kancelarii Senatu, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) używania i wykorzystania Utworu we wszelkiej działalności promocyjnej, edukacyjnej, 

korespondencyjnej, informacyjnej Kancelarii Senatu; 

2) utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

drukarką 3D oraz techniką cyfrową; 

3) rozpowszechniania projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie; 

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych i innych sieciach 

otwartych; 

5) wprowadzania Utworu do pamięci komputera; 

6) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Autor upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Kancelarię Senatu do: 

1) udostępniania Utworu do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich wymienionych powyżej 

polach eksploatacji, przy czym udostępnianie to może być wyłącznie nieodpłatne; 

2) wyrażania zgody na włączenie Utworu, w całości lub w części, do innego utworu lub do 

połączenia albo wykorzystania z innym utworem oraz do modyfikacji Utworu w celu 

dostosowania do potrzeb Kancelarii Senatu, w tym wykorzystywania fragmentów 

Utworu w dowolnej konfiguracji oraz pojedynczych elementów Utworu. 

Autor Utworu, w ramach nagrody albo wyróżnienia, przenosi na Kancelarię Senatu 

prawo udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

Nagroda albo wyróżnienie obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Utworu na wymienionych polach eksploatacji, przeniesienie prawa udzielania zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz własność złożonego w konkursie egzemplarza 

Utworu. 

Autor udziela Kancelarii Senatu zezwolenia na posługiwanie się projektem bez 

oznaczania go imieniem i nazwiskiem Autora. 

Zezwolenie jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostaje 

udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

podpis ………………………………………………….. 



Załącznik nr 3

System Identyfikacji Wizualnej Senatu i Kancelarii Senatu






