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Dziwnów , dnia 15 marca 2017r. 

 

W tym roku na pamiatkę pierwszego grupowego skoku spadochronowego, 

który odbył się 05 września 1937r., obchodzimy  80- leceie spadochroniarstwa 

wojskowego w Polsce.  

Dla uczczenia tego wydarzenia Zarzad Główny Zwiazku Polskich 

Spadochroniarzy organizuje szereg eventów upamietniających tę rocznicę.  

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA LOGO 80-LECIA SPADOCHRONIARSTWA WOJSKOWEGO                        

W POLSCE 1937-2017 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

1. Regulamin konkursu na logo 80 - lecia, zwany dalej Regulaminem okresśla : cele i zasady Konkursu, 

kryteria oceny prac konkursowych, sposób oceny projektów oraz sposób informowania o Konkursie                   

i jego warunkach.  

2. Konkurs ogłasza  Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy.  

3. Postępowanie konkursowe – w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza Komisja 

Konkursowa, powołana przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy.  

§ 2 

ORGANIZATOR  

Orgamnizatorami  Konkursu na logo są: Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego, 

Zarzad Główny Związku Polskich Spadochroniarzy , Stowarzyszenie Na  Rzecz Kultury i Edukacji                        

w Dziwnowie . 

Adres główny organizatora : 72-420 Dziwnów ,ul.Reymonta 8 ,                                                                                        

e-mail : sekretariat.stowarzyszeniedziwnow@wp.pl    

mailto:sekretariat.stowarzyszeniedziwnow@wp.pl
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§ 3 

CELE KONKURSU 

1. Wyłonienie i pozyskanie najciekawszego znaku graficznego – logo 80-lecia, do celów indetyfikacji                   

i poularyzacji spadochroniarstwa wojskowego, w tym w publikacjach, na stronach internetowych oraz 

mediach społecznościowych. 

2. Promocja spadochronisrstwa i służby w wojskach specjalnych oraz aktywizacja zainteresowanych 

tematyką wojskową środowisk społecznych.  

§ 4 

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, 

w tym do plastyków amatorów i profesjonalistów zwanych dalej uczestnikami Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest : 

a) akceptacja i przestrzeganie zasad konkursu;  

b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami okreslonymi w § 6 mnieniejszego 

Regulaminu.  

3. Nadesłanie prac na konkurs jest równozanaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo na potrzeby obchodów 80- lecia sadochroniarstwa 

wosjkowego w polsce.  

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden projekt logo, przygotowany w 3 wersjach:  kolorowej, 

czarno-bałej oraz w skali szarości. 

3. Projekt należy wykonać techniką komputerową w formacie grafiki wektorowej (cdr.ai) i przesłać do 

Organizatora we wskazanym w § 6 pkt 2 Regulaminu terminie.  

4. Przesyłajac prace konkursową nelży podać nestępujące dane : imię i nazwisko, adres e-mail, 

telefon kontaktowy oraz złożyć oświadczenie zgodnie z § 9 pkt.2 Regulaminu. 

5. Niespełnienie przez uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych spowoduje 

odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.  
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6. Potwierdzenie skutecznego doręczenia pracy konkursowej przez uczestnika konkursu następuje 

poprzez adres : sekretariat.stowarzyszeniedziwnow@wp.pl 

7. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 7 Regulaminu jest równoznaczne z niespełnieniem 

wymogu wynikajacego z tresci § 6 pkt. 2 

 

§ 6 

MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

1. Projekt należy przesłać droga elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                

w rozmunieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                        

( DZ. U. z 2013r. poz. 1422, z póżn. zm. ) na adres e-mil: sekretariat.stowarzyszeniedziwnow@wp.pl 

2. Termin doręczenia prac upływa 30 kwietnia 2017r. o godzinie 12:00. Projekty przesłane po tym 

terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. 

3. Informacji szczegółowych o Konkursie udziela Pai Dorota Motyka ( tel. 91 38 13 384 ).  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedoręczenie drogą 

elektroniczą projektu.  

§ 7 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Projekt logo powinien spełniać nastepujace warunki: 

     a ) zawierać nazwę : 80-lecie spadochroniarstwa wojskowego  w Polsce  

     b)  odznaczać się orginalnością, rozpoznawalnością i łatwością zapamietania 

     c) mieć charakter symbolu, 

     d) spełniać wsztsytkie warunki techniczne określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Komisja konkusrowa, określona w § 8 pkt 1. Regulaminu , będzie oceniała prace zgodnie z niżej 

wymienionymi kryteriami: 

      a ) zgodność z tematem Konkursu ;  

      b) pomysłowść ujęcia tematu; 

      c) orginalność ujęcia tematu;  

      d) estetyka wykonania; 

mailto:sekretariat.stowarzyszeniedziwnow@wp.pl
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      e) spójność z wizerunkiem spadochroniarzy  

 

§ 8 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie :  

     1. Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego  w Dziwnowie.  

     2. Prezes III Odzdziału ZPS w Dziwnowie.  

     3. Dyrektor Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wskazanie zwycięscy nastapi w dniu 13 maja podczas apelu 

związanym z 52 rocznicą sformowania  1 batalionu szturmowego. Informacja o rozstrzygnięciu 

Konkursu zostanie podana  do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych.  

3. Zwycięsca konkursu otrzyma medal pamiątkowy Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich 

Spadochroniarzy, który zostanie przekazany w uzgodnionym pomiędzy Organziatorem  i zwycięscą 

terminie.Ponadto spędzi  trzy dni, w czasie VIII Festynu Komandosa ( w Dziwnowie).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

zwycięscy Konkursu.  

5. Decyzje podjęte przez Komisje konkursową mają charakter ostateczny i nie mogą być zaskarżone 

przez uczestnika Konkursu.  

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnicy zostaną 

poinformowani o przyczynach nierozstrzygnięcia na stronie internetowej Organizatora.  

7. Organizator może wyróżnić trzy inne nadesłane prace. 

§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z 

przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania , zwielokrotniania określoną techniką , 

wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania , a także publicznego odtwarzania , 

wystawiania , wyświetlania i prezentowania w internecie pracy konkursowej.  

2. Zwyciezca konkursu złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich             

do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich (wzór – załacznik nr 1 ).  
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3. Wyłoniony drogą konkursu znak graficzny – logo staje się własnością Organizatora Konkursu, który 

może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować  na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Orgaznizatoprzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania wszystkich prac 

nadesłanych na Konkurs.  

2. W sparawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania mają decyzje 

Organizatora oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Koszty wkonania i doręczenia prac konkursowych ponoszą uczestnicy Konkursu.  
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Załącznik nr. 1 

 
 

 

 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………  

 

Miejsce zamieszkania: Miejscowość: ……………………………………………….. 

 

Poczta (kod pocztowy) ..……………………………………..  

 

Ulica: ...........................................................nr domu……….. mieszkania……………………….  

 

Telefon: ………………………………………………….. e-mail: …………………………..….  

 

wiek autora: ………………………………………….…….. 
 

Wykaz nadesłanych prac 

 

Nr. Opis pracy 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. 

Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z 

prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła nie naruszają jakichkolwiek praw 

autorskich i osobistych, a dane osobowe zawarte na karcie uczestnictwa w konkursie są 

prawdziwe.  
 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 

z póź.zm.)  

 

 

 

…………….……………………….  
   (data, Podpis uczestnika) 
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Oświadczenie 

 

 

Ja, ……………………………………, zamieszkały/a w …………………….………..…………...  
(imię i nazwisko)       (adres zamieszkania)  

oświadczam, że w przypadku wygrania konkursu na logo 80-lecia spadochroniarstwa 

wojskowego w Polsce ceduję na zasadzie określonej § 9  regulaminu konkursu na rzecz 

Organizatora ( Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy i Stowarzyszenia Na Rzecz 

Kultury i Edukacji w Dziwnowie )  nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu logo zgłoszonego w 

„Konkursie na logo 80-lecia spadochroniarstwa wojskowego w Polsce”, organizowanym w 

dniach 15.03.2017 r.-30.04.2017r. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym 

samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(data, podpis uczestnika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


