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Regulamin Konkursu  
na projekt logo Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS 

 
 
1. Celem Konkursu na projekt logo Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, określanego dalej 

mianem Konkursu, jest uzyskanie oryginalnego projektu logo, które stanie się oficjalnym 
znakiem graficznym Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. 

2. Za organizację Konkursu odpowiedzialna jest Rada Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, 
określana dalej mianem Organizatora Konkursu. 

3. W Konkursie udział biorą członkowie Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS  
(z wyłączeniem członków Organizatora Konkursu i członków ich rodzin). 

4. Konkurs trwa od 15 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.   

5. Prace konkursowe w formie plików PDF są składane drogą elektroniczną poprzez stronę 
www.skad.edu.pl.  

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem projektu ponosi Uczestnik 
Konkursu. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu ma miejsce do dnia 30 września 2016 r. Wyniki są zamieszczane  
na stronie internetowej www.skad.edu.pl. 

8. Autor zwycięskiego projektu będzie zwolniony z opłaty konferencyjnej jednej konferencji 
SKAD, wybranej przez zwycięzcę spośród odbywających się w latach 2017-2019. W przypadku 
wyłonienia pracy zbiorowej, zwolnienie z opłaty konferencyjnej odbywa się według 
zadeklarowanego, procentowego wkładu poszczególnych Autorów w powstanie projektu. 

9. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą obecni  
na konferencji SKAD 2016 członkowie Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. 
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Sekcji Klasyfikacji  
i Analizy Danych PTS, a w sytuacji jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji 
Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. 

10. Decyzję o wyłonieniu zwycięzcy Komisja Konkursowa podejmuje w drodze tajnego głosowania 
(zwykłą większością głosów). W przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący głos należy  
do Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

11. Dla Organizatora Konkursu przekazanie pracy konkursowej do udziału w konkursie traktowane 
jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 
nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich.  

12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi Konkursu, 
jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko 
niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora Konkursu od wszelkich 
zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

13. Autor/Autorzy zwycięskiego projektu dostarczy/dostarczą wyłoniony projekt logo w formacie 
wektorowym, zawierającym parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania  
na przedmiotach codziennego użytku, na materiałach drukowanych, na nośnikach 
elektronicznych i w grafice komputerowej. 

14. Autor/Autorzy zwycięskiego projektu nieodpłatnie przeniesie/przeniosą na Organizatora 
Konkursu autorskie prawa majątkowe do wyłonionego projektu.  
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15. Organizator Konkursu nabędzie prawo rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi oraz 
prawo do wyłącznego korzystania ze zwycięskiego projektu, bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu i liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia 
przedmiotowej umowy oraz prawo do wyrażania zgody do wykonywania praw zależnych. 

16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 
projektu logo z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

17. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych  
jest dobrowolne. Jednakże nie wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi 
wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania. 

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli żadne  
ze zgłoszeń konkursowych nie spełni oczekiwań Komisji Konkursowej, w szczególności 
poziom zgłoszeń nie będzie pozwalał na wybranie Zwycięzcy. 

19. Wszelkie kwestie sporne, związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu 
Konkursu rozstrzyga Rada Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. Decyzja Rada Sekcji 
Klasyfikacji i Analizy Danych PTS jest ostateczna. 


