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Regulamin Konkursu Fundacji Politechniki Łódzkiej  
na logo i logotyp oraz księgę znaku dla ICT Polska Centralna Klaster 

 

§ 1 

Przedmiot i cel Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest  Fundacja Politechniki Łódzkiej – Administrator ICT Polska Centralna 

Klaster z siedzibą w Łodzi 90-924, ul. Żeromskiego 116.  

 

2. Przedmiotem Konkursu na logo i logotyp oraz księgę znaku dla ICT Polska Centralna Klaster  jest 
zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo i logotypu) dla hasła: „5G dla Łodzi”, a także 
opracowanie księgi znaku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu graficznego logo i logotypu dla hasła: „5G dla Łodzi”, na 
podstawie którego zostanie stworzona księga znaku.  

 

§ 2 

Forma Konkursu 

 

I etap – przedstawienie przez Uczestników Konkursu maksymalnie 3 propozycji nowego logo 

oraz logotypu „5G dla Łodzi” w wersji kolorowej. 

II etap – wyłonienie Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej ICT 

Polska Centralna Klaster oraz Facebooku; 

III etap – przygotowanie przez Zwycięzcę Konkursu księgi znaku (zgodnie z zakresem 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

§ 3 

Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do studentów 3 uczelni : Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego 

oraz Społecznej Akademii Nauk. 

 

2. Prace konkursowe dostarczone na Konkurs nie zostaną zwrócone. 
 

3. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną maksymalnie 3 
propozycji logotypu w wersji pdf na adres mailowy: konkurs@ictcluster.pl w tytule wpisując: Imię 
i nazwisko/Nazwa uczelni.  

4. Do pracy konkursowej Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć skan podpisanego 
Oświadczenia Uczestnika Konkursu (zał. 2 do niniejszego Regulaminu); 

5. Zgłoszenia niepełne, zawierające nieprawdziwe dane oraz oznaczone niezgodnie z instrukcją 
określoną w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.  
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6. Organizator konkursu nie będzie weryfikował danych zgłaszanych dokumentów przedstawionych 
przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną za 
podanie nieprawidłowych danych lub poświadczenie nieprawdy wobec Organizatora oraz osób 
trzecich.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy konkursowej ponosi Uczestnik 

Konkursu. 

8. Nadesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

9. Autor zwycięskiego projektu, zwany Zwycięzcą Konkursu zostanie zaproszony do wykonania księgi 

znaku „5G dla Łodzi” dla ICT Polska Centralna Klaster (zawartość księgi znaku stanowi załącznik nr 

1 do Regulaminu) na bazie zwycięskiego projektu logo i logotypu. Szczegóły wykonania usługi 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Fundacją Politechniki Łódzkiej i Zwycięzcą 

Konkursu. 

§ 4 

Wymagania projektu 

1. Praca Konkursowa powinna zawierać maksymalnie 3  projekty logo i logotypu „5G dla Łodzi”. 

Zgodnie z warunkami określonymi dla I etapu wskazanego w §2.  

 
2. Prace muszą być wykonane w technice cyfrowej. Dostarczone w formacie .pdf, maksymalnie do 10 

MB na adres konkurs@ictcluster.pl.  
 
 

 

§ 5 
Komisja konkursowa i kryteria oceny projektów 

 
1. Komisja konkursowa jest powołana do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu wymagań 

określonych w Regulaminie, oceny Prac konkursowych oraz wyboru najlepszej Pracy Konkursowej 

według  trzech kryteriów.  

2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

- przedstawiciel ICT Polska Centralna Klaster  

- przedstawiciel Politechniki Łódzkiej wyznaczony przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej  

- przedstawiciel Fundacji Politechniki Łódzkiej wyznaczony przez Prezesa Fundacji Politechniki 

Łódzkiej  

3. Decyzję Komisji konkursowej zatwierdza przewodniczący ICT Polska Centralna Klaster - JM Rektor 

Politechniki Łódzkiej. 

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej Pracy konkursowej na podstawie: 

1) skuteczności przekazu, wywołania pozytywnych skojarzeń; 

2) funkcjonalności projektu 

3) innowacyjności, oryginalności. 

 

5. Decyzja Komisji konkursowej co do wyboru zwycięskich prac jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisuje Prezes 

Fundacji Politechniki Łódzkiej. 
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6. Fundacja Politechniki Łódzkiej unieważni Konkurs, jeżeli nie zostanie złożona żadna Praca 

konkursowa lub jeżeli Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 

§ 6 
Terminy 

 
 
1. Ogłoszenie Konkursu – w dniu 19.10.2018r. 

 

2.  Nadsyłanie Prac konkursowych do I etapu – do 30.01.2019r. 

 

3. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu – do 28.02.2019r.  

 

 

4. Przygotowanie przez Zwycięzcę Konkursu  księgi  znaku do 20.03.2019r. 
 
5. Prace konkursowe dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie 

będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. 
 

6. Fundacja Politechniki Łódzkiej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i 

uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki. 

 

 

§ 7 

Nagroda 

1. Nagrodą główną jest 5 000 zł brutto. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie pełnej księgi 

znaku „5G dla Łodzi” dla ICT Polska Centralna Klaster (zgodnie z zakresem określonym w załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu). Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w umowie 

zawartej między Fundacją Politechniki Łódzkiej a Zwycięzcą konkursu.  

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Fundację Politechniki Łódzkiej 

nieodpłatnie na podstawie umowy, autorskich  praw majątkowych do tej pracy na następujących 

polach eksploatacji: 

1) zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotograficzną, zapis video na taśmie 

magnetycznej, digitalizacja na CD lub innym nośniku zapisu cyfrowego; 

2) wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucja; 
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3) wprowadzenie do pamięci komputera, np. poprzez umieszczenie w bazie danych,                              

w systemach sieciowych, jak Internet, infostrady, systemy on-line, itp.; 

4) wystawianie reprodukcji, pokazy na ekranach lub monitorach; 

5) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu; 

6) wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji  i identyfikacji hasła „ 5G dla Łodzi; 

7) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji  hasła 

„5G dla Łodzi”. 

2. Fundacja Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu,   z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. Po 

podpisaniu umowy w ramach środków finansowych przeznaczonych na wykonanie pełnego 

systemu identyfikacji wizualnej Fundacji Politechniki Łódzkiej i księgi znaku, zwycięski projekt 

stanie się własnością Fundacji Politechniki Łódzkiej. Jest to jednoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich i majątkowych do projektu oraz możliwością wykorzystania projektu dla własnych, 

potrzeb Fundacji Politechniki Łódzkiej. 

 

§ 9 

Warunki ogólne 

1. Komórką obsługującą, właściwą w sprawach organizacyjnych Konkursu jest biuro Fundacji 
Politechniki Łódzkiej, adres: ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, budynek A28, pok. nr 211 
tel.: +48 42 631 21 47, e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl 
 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej.  
 
3.  Fundacja Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.ictcluster.pl i 
facebooku: www.facebook.com/KlasterICTLodz/ Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji. 

 

4. Fundacja Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny i  bez rozstrzygnięcia Konkursu.  

 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy zwrócić się do komórki 

obsługującej wskazanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.  
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