
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

„PROJEKT NOWEGO LOGOTYPU DLA FIRMY BOLARUS S.A.” zwanego dalej Dziełem 

 

ORGANIZATOR 

Firma Bolarus S.A., 32-700 Bochnia, ul. Wiśnicka 12 

CELE KONKURSU 

Zmiana wizerunku firmy 

Poprawa rozpoznawalności marki firmy 

Dopasowanie znaku firmowego do potrzeb zastosowania 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest adresowany jest do studentów wyższych uczelni plastycznych 
oraz wydziałów architektury, jak również firm zajmujących się szeroko rozumianą komunikacją wizualną.  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Autorzy prac muszą zgłosić swój udział wysyłając maila ze swoimi danymi takimi jak: imię, nazwisko, data 
urodzenia, adres do kontaktu, telefon (opcjonalnie nazwa firmy lub nazwa uczelni) na adres: 
konkurs@bolarus.com.pl maksymalnie do dnia: 31 MARCA 2018 

ZAWARTOŚĆ PRAC AUTORSKICH 

Projekt logotypu w wersji elektronicznej należy wysłać na adres: konkurs@bolarus.com.pl 

Praca konkursowa powinna zawierać: 

1. Projekt znaku graficznego „logotypu” zaprezentowany w wersji kolorowej, monochromatycznej i 
achromatycznej  

2. Co najmniej 2 przykłady wykorzystania logo w materiałach firmy 

3. Prace zapisane w formacie graficznym: *.jpg, *.tiff, *.png, *.psd o rozdzielczości minimum 300 dpi  

4. Imię i nazwisko Autora 

 

TERMINY 

Prace należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 18 lutego 2018 na adres mailowy: konkurs@bolarus.com.pl  

 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

§ 1 

1. Na mocy niniejszego regulaminu, Autor przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Dzieła, na 
następujących polach eksploatacji: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym 
techniką wydruku oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

c) wykorzystywania Dzieła w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi 
podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na bilbordach, reklamach, znaczkach, plakietkach, 
plakatach, katalogach, stronie internetowej, cennikach, kartach katalogowych, samochodach, budynkach lub 
innych technikach.  

2.   Autor udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do 
wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3.   Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem 
i nazwiskiem Autora. Autor upoważnia także Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

4.   Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

5.   Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. 
Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa 
wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6.   Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności oryginału egzemplarza Dzieła. 

7.   Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Dzieła oraz zbycia 
majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszego regulaminu. 

8.  Organizator może według własnego uznana dokonywać modyfikacji lub poprawek Dzieła nabytego na mocy 
niniejszej umowy. 

9. Autor zrzeka się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

10. Wszelkie przekazane przez Autora na Organizatora nośniki danych zawierające projekt logotypu stają się 
własnością Organizatora z chwilą ich przekazania. 

11. Autor oświadcza, że znana jest mu treść regulaminu konkursu. 

§ 2 

1. Przeniesienie praw własności Dzieła i praw autorskich do Dzieła na określonych polach eksploatacji oraz 
udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszym regulaminie następuje 
nieodpłatnie, w wyniku wyłonienia Autora w drodze konkursu i przyznania nagrody pieniężnej w wysokości 
2.500,00 PLN (brutto) (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.  

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marcinem Satoła, telefon 882 106 707 

 


