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Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 
 
 

WSTĘP 
 
Potrzeba wyłonienia nowego projektu logotypu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
wynika z chęci unowocześnienia wizerunku instytucji, a przede wszystkim zwiększenia potencjału 
komunikacyjnego. Wraz ze zmianami oblicza województwa dolnośląskiego, zmienia się oblicze 
rynku pracy, powstają nowe inwestycje, a w ślad za tym zmieniają się również aspiracje 
Dolnoślązaków. 
 
Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów, gdzie znacząco zmniejszyło się 
bezrobocie, który przyciąga inwestorów zarówno zajmujących się produkcją, jak i innowacyjnymi 
technologiami oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami w biznesie. To także miejsce, gdzie 
ambitni mieszkańcy chcą się uczyć, rozwijać i realizować swoje pasje. Nowe logo ma być 
odzwierciedleniem dynamicznych zmian, a także odpowiadać oczekiwaniom na przyszłość.  
 
DWUP to jednostka Samorządu Województwa Dolnośląskiego, która zajmuje się zadaniami 
związanymi z ożywieniem i wsparciem rynku pracy. A ten jest zróżnicowany pod względem 
aktywności gospodarczej, czy też liczby bezrobotnych. DWUP pełni również funkcję instytucji 
pośredniczącej w dystrybuowaniu unijnych funduszy na wsparcie rynku pracy. Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy do promocji swoich działań używa od niedawna również hasła 
promocyjnego „Inspirujemy do działania”. Ma ono podkreślać, że w centrum działań urzędu jest 
przede wszystkim troska o mieszkańców Dolnego Śląska, a także chęć wzmocnienia potencjału 
ludzkiego. 
 
Zachęcamy twórców do przygotowania nowego wizerunku DWUP poprzez udział w konkursie. 
Nowe logo ma odzwierciedlać pozytywny charakter instytucji, która pomaga wielowymiarowo 
Dolnoślązakom. 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na 

wykonanie projektu logo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zwanego dalej 
„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy, zwany dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2  

CEL KONKURSU 
 

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logotypu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
który powinien: 

1) odzwierciedlać zadania realizowane przez DWUP, z którymi można się zapoznać na stronie 
internetowej Organizatora – www.dwup.pl; 

2) być oryginalny, nowoczesny i innowacyjny, a także cechować się wysokim poziomem 
artystycznym; 

3) spełniać rolę marketingową i informacyjną; 
4) być uniwersalny, co pozwoli na wykorzystywanie w różnego typu materiałach informacyjno-
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promocyjnych oraz rozpowszechnianie za pomocą różnorodnych kanałów  
i narzędzi komunikacji. 

 
 
 

§ 3 
 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 
1. Konkurs ma charakter otwarty, ale kierujemy go głównie do osób fizycznych, osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, specjalizujących się w 
projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni o 
kierunkowych specjalizacjach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 

4. Prace biorące udział w Konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie 
publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach. Uczestnictwo w Konkursie jest 
potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku. 

5. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny 
oraz nienaruszający praw autorskich innych osób.  

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność 
z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w sprawie 
naruszenia praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez Uczestnika. 

7. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia 
i nazwiska, nazwy firmy oraz wykorzystanie przesłanych projektów w formie publikacji na 
stronach internetowych Organizatora Konkursu, profilu DWUP na portalu społecznościowym 
Facebook, artykułach przesyłanych do mediów przez Organizatora.  

8. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne.  
9. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

1) Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania projektu maksymalnie pięciu logotypów 
spełniających warunki określone w § 4. 
2) Komisja wybierze 2-5 finalnych projektów. O wyborze najlepszego zadecydują pracownicy 
DWUP w głosowaniu. 

10. Zwycięzca głosowania w ciągu 21 dni przygotuje finalny projekt wraz z księgą znaku 
zawierającą wytyczne zawarte w § 4. W przypadku nie dotrzymania tego terminu 
Zwycięzcą zostaje autor pracy, na którą oddano kolejno największą liczbę głosów. 

11. Prace, zgodnie z wytycznymi określonymi w § 4 w wersji papierowej oraz elektronicznej 
wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym 
(stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką 
kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy Filia we Wrocławiu: 

 al. Armii Krajowej 54 
 50-541 Wrocław 
 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo DWUP” 
 Płyta CD/DVD lub pendrive winny być dodatkowo opisane imieniem i nazwiskiem 
 Uczestnika konkursu.  

12. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 21.04.2016 r. o godz. 15.00. Decyduje 
data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  
W przypadku stwierdzonych nadużyć poczynionych przez Uczestników Konkursu, 
polegających w szczególności na: kopiowaniu prac innych, niespełnieniu warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia  
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z Konkursu pracy. 
13. Organizator nie odsyła Uczestnikom Konkursu prac biorących udział w Konkursie, a także 

prac z niego wyłączonych.  
14. Zwycięzca Konkursu gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa autorskie nie będą w niczym  

i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą  
naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego 
Zwycięzca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwór będzie stanowił dzieło oryginalne, 
spełniające kryteria wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.  Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.), 
natomiast nośniki, na których utwór zostanie utrwalony będą stanowiły wyłączną własność 
Zwycięzcy. 

15. Praca Zwycięzcy przechodzi na własność Organizatora bez ograniczeń terytorialnych, 
czasowych i podmiotowych, w wyniku podpisania umowy o nieodpłatnym przeniesieniu 
wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności: 

1) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej 
 i informacyjnej prowadzonej  na rzecz Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych;  
2) utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, 
drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 
cyfrowymi; 
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych;  
4) publicznego wystawiania bez ograniczeń co do terytorium i wyświetlania logo na wszelkich 
wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Organizatora 
i podmioty działające na rzecz Organizatora; 
5) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań 
i reemisji; 
6) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo; 
7) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie, rozpowszechniania we 
wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także 
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym;  
8) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia logo; 
9)  do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo w kraju i za granicą. 
Wraz z prawami autorskimi Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania 
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich 
egzemplarzy, na jakich projekt znaku graficznego został złożony w ramach konkursu, a także na 
dokonywanie zmian w projekcie.  

16. W przypadku wygranej Uczestnik udzieli Organizatorowi nieodwołalnej zgody na 
rozpowszechnianie znaku graficznego bez wskazywania imienia i nazwiska uczestnika oraz 
do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania  
w integralność i dokonywanie zmian w znaku graficznym. 

17. Praca złożona bez wymaganego w Regulaminie załącznika oraz niespełniająca zasad 
uczestnictwa nie będzie brana pod uwagę przez komisję konkursową i nie będzie podlegała 
ocenie. 

18. Wszelkie koszty przygotowania pracy oraz przesyłki ponoszą autorzy prac. 
19. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w trakcie przesyłki. 
20. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie 

stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń 
odszkodowawczych. 

 
§ 4  
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PRACE KONKURSOWE 
 

1. Projekt pracy - maksymalnie 5 logotypów należy zgłosić do Konkursu w formie pracy, na 
którą, dla każdego z nich, złożą się: 
1) Krótki opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.); 
2) Logo podstawowe w wersji kolorowej; 
3) Logo podstawowe w wersji monochromatycznej; 
4) Logo z wykorzystaniem także skrótowej nazwy: DWUP, strony www - DWUP.PL oraz 

hasła „Inspirujemy do działania”. 
5) Wizualizacje - minimum cztery - różnych przykładów wykorzystania projektu logo  

(w różnych wariantach użycia, np. poziomo, pionowo, wersja podstawowa, wersja 
uproszczona), na materiałach biurowych, promocyjnych lub systemie wystawienniczym 
(np. wizytówka, papier firmowy, roll-up, T-shirt, prezentacja multimedialna). 

6) Przedstawienie portfolio w PDF, które zawiera minimum 1 pełny projekt logotypu. 
2. Praca konkursowa w formie wydruku A4 oraz zapisana na nośniku CD/DVD lub pendrive 

powinna spełniać poniższe wymagania: rozdzielczość min. 300 dpi: pliki w formatach PDF 
lub JPG lub TIF. 

3. Zwycięzca konkursu, po otrzymaniu informacji o wygranej zostanie zobligowany do 
przygotowania i przekazania do DWUP w ciągu 21 dni księgi znaku wraz z wzorami 
materiałów informacyjno-promocyjnych w szczególności zawierającej: papier firmowy, 
szablon wizytówki firmowej, kopert/koperty, teczki firmowej, projekt roll-upa, projekt 
reklamy prasowej i internetowej, projekt plakatu reklamowego, projekt okładki wydawnictwa, 
projekt ulotki/folderu, szablony prezentacji PowerPoint, szablon graficzny obecnej strony 
głównej www.dwup.pl z zaadaptowanym nowym logo, przykładowe gadżety reklamowe 
(wizualizacja) wraz z plikami prezentacji: PPT lub PPTX, plikami produkcyjnymi min. 300 
dpi: pliki w formatach PDF, JPG, TIF, PNG, DOC, DOCX oraz pliki otwarte w formatach 
PSD, CDR, EPS. 

 
§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Do zadań Komisji należeć będzie ocena zgłoszonych prac oraz wybór laureatów, zgodnie  

z § 3 ust. 9 pkt 2. 
3. Kryteriami oceny będą: 

a) formalne - zgodność złożonej pracy z głównymi założeniami przedmiotowego 
Konkursu, 

b) jakość wykonania, 
c) oryginalność. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

§ 6 
NAGRODA 

 
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 

złotych). 
2. Z wypłacanej nagrody zostanie potrącony należny podatek dochodowy, o ile obowiązujące 

przepisy nie zwalniają z przedmiotowego podatku. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub innego jej podziału.  
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 13.05.2016 r. Informacja o Zwycięzcy zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
www.dwup.pl. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą 
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telefoniczną, na numer podany w zgłoszeniu lub wskazany do kontaktu adres e-mail,  
w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku braku 
możliwości kontaktu (telefonicznego lub poprzez e-mail) ze Zwycięzcą, Organizator 
Konkursu podejmie próbę kontaktu z autorem następnej pracy, na którą oddano kolejno 
największą liczbę głosów. 

 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy  - www.dwup.pl. 
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Stefan Augustyn, rzecznik prasowy 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pod nr tel. 71/39-74-116, e-mail: 
stefan.augustyn@dwup.pl. 

3. Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu oraz sytuacje 
nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie 
Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dwup.pl.  

5. Wszelkie wiadomości o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  
i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 
postanowienia Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia 
nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając 
ogłoszenie na stronie internetowej www.dwup.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zgłoszenia korekt i uwag do finalnego projektu Zwycięzcy 
Konkursu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie podmiotów trzecich. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

prawa polskiego. 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na wykonanie projektu logo 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 


