
REGULAMIN 

konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo/symbol)  

Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych  

Poza Granicami Państwa 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo/symbol) Dnia 

Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza 

Granicami Państwa, zwanego dalej „Konkursem”, jest Centrum Weterana 

Działań Poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6 A, 00-909 Warszawa, zwane 

dalej Organizatorem. 

2. Partnerem Konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo/symbol) Dnia 

Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza 

Granicami Państwa jest 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Generała 

Tadeusza Kościuszki ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa – Wesoła. 

 

II. Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego (logo/symbol) Dnia 

Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza 

Granicami Państwa, zwanego dalej „znakiem graficznym (logo/symbol)”.  

2. Znak graficzny (logo/symbol) powinien spełniać następujące kryteria: 

a) być zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami projektowania; 

b) nawiązywać do charakteru święta Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych 

w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa; 

c) wzbudzać zaufanie w społeczeństwie; 

d) mieć wartość użytkową: niezależnie od nośnika oraz środka powielania  

i przekazu, czytelność w skalach, możliwość funkcjonowania w wersji 

czarno-białej oraz w przestrzeni trójwymiarowej, a także odwzorowania 

metodą haftu komputerowego. 

3. Wybrany znak graficzny (logo/symbol) będzie przeznaczony w szczególności 

do celów: promocyjnych, reprezentacyjnych oraz identyfikacyjnych.  



4. Znak graficzny (logo/symbol) będzie wykorzystywany w związku z działalnością 

Organizatora, w szczególności umieszczany na: drukach, plakatach, ulotkach, 

nośnikach elektronicznych oraz w Internecie, materiałach informacyjno-

promocyjnych.  

5. Szczegółowe informacje o Dniu Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach  

i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa dostępne są na stronie 

internetowej oraz profilu na Facebooku Organizatora. 

 

III. Uczestnicy Konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia za zgodą 

opiekunów prawnych.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w regulaminie 

Konkursu; 

b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których 

mowa w niniejszym regulaminie; 

c) dostarczenie wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszenia konkursowego stanowiącego załącznik do regulaminu 

Konkursu. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

Konkursu.  

4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także 

członkowie ich rodzin.  

 

IV. Specyfikacja projektu znaku graficznego (logo/symbol) 

1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden projekt znaku graficznego 

(logo/symbol).  

2. Praca konkursowa powinna prezentować projekt znaku graficznego 

(logo/symbol) w dwóch odmianach, o których mowa w pkt. II. 2, w następujący 

sposób: 



a) w wersji wielobarwnej z opisem kolorystycznym panton – CMYK wraz  

z podaniem nazwy i rozmiaru użytych czcionek (oraz dołączoną licencją 

dotyczącą czcionki, uprawniającą do wykorzystania jej w projekcie); 

b) w wersji czarno-białej z opisem kolorystycznym panton – CMYK wraz  

z podaniem nazwy i rozmiaru użytych czcionek (oraz dołączoną licencją 

dotyczącą czcionki, uprawniającą do wykorzystania jej w projekcie). 

3. Pracę konkursową znaku graficznego (logo/symbol) należy wykonywać w wersji 

elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD lub innym nośniku. Wersja 

elektroniczna powinna zawierać: 

a) format TIFF lub JPG optymalnie 300 DPI rozmiar A5; 

b) format wektorowy zamieniony na krzywe, z opisanymi warstwami, 

zapisany jako pliki otwarte: AI, EPS, PDF;  

c) do projektu znaku graficznego należy dołączyć opis wraz  

z uzasadnieniem zastosowania kształtu, barw i symboliki. 

4. Do każdej pracy konkursowej znaku graficznego (logo/symbol) należy dołączyć 

kartę zgłoszenia konkursowego (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

5. Prace konkursowe znaku graficznego (logo/symbol) powinny być wykonane 

samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych.  

6. Prace konkursowe znaku graficznego (logo/symbol) niespełniające warunków, 

o których mowa w punkcie IV nie będą podlegały ocenie.  

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace konkursowe znaku graficznego (logo/symbol) wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia konkursowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 3 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 

ul. Puławska 6 A 

02-566 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs na znak graficzny Dzień Pamięci”. 

2. Koszty doręczenia pracy konkursowej znaku graficznego (logo/symbol) 

pokrywa uczestnik Konkursu.  

3. Prace konkursowe znaku graficznego (logo/symbol) złożone po terminie 

wskazanym w pkt. V. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.  



4. Egzemplarze prac konkursowych znaku graficznego (logo/symbol) nadesłane 

na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom i wraz z nośnikami, na których 

zostały nadesłane stają się własnością Organizatora Konkursu, a zgłoszenie 

pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora Konkursu prawa własności przesłanego egzemplarza.  

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny nadesłanych prac konkursowych znaku graficznego (logo/symbol)  

i wyłonienia najlepszej pracy konkursowej znaku graficznego (logo/symbol) 

dokona Komisja Konkursowa (w składzie 5 osób) powołana przez Organizatora.  

2. Uchwały Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności pełnego jej składu. 

3. Komisja Konkursowa rozstrzyga Konkurs przez wybranie najlepszej pracy 

konkursowej znaku graficznego (logo/symbol). 

4. Po dokonaniu oceny warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, prace 

konkursowe znaku graficznego (logo/symbol) oceniane będą zgodnie  

z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w pkt. II, czytelność 

komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości 

techniczne eksploatowania projektu w różnych obszarach.  

5. Autor najlepszej pracy konkursowej znaku graficznego (logo/symbol) jest 

zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Laureatem Konkursu”. 

6. W przypadku, gdy żadna praca konkursowa nie spełnia kryteriów wymienionych 

w pkt. 5 Komisja Konkursowa może zakończyć postępowanie konkursowe bez 

wybierania najlepszej pracy konkursowej znaku graficznego (logo/symbol).  

7. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów znaku graficznego 

(logo/symbol) nadesłanych na konkurs do dnia 1 października 2021 r.  

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora, a Laureat Konkursu zostanie powiadomiony 

e-mailem oraz na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego. 

9. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

 

 



VII. Nagroda 

1. Za najlepszą pracę konkursową znaku graficznego (logo/symbol) wybraną 

przez Komisję Konkursową przyznana zostanie jedna nagroda główna.  

2. Laureat Konkursu otrzyma: 

a)  „Dzień z życia czołgisty” - Laureat Konkursu będzie miał okazję wcielić się  

w rolę czołgisty 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Podczas 

jednodniowego zwiedzania jednostki Laureat Konkursu będzie uczestniczył 

w treningu strzeleckim z wykorzystaniem urządzenia do nauki celowania,  

w szkoleniu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS,  

w przejażdżce czołgiem Leopard 2PL, zwiedzaniu sali tradycji i izby pamięci 

weteranów, spotkaniu z dowódcą 1.WBPanc a na zakończenie skosztuje 

żołnierskiej grochówki. Realizacja nagrody będzie uzależniona od obostrzeń 

związanych z Covid-19.  

b)  upominki od Organizatora; 

c)  zaproszenie do udziału w Dniu Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach  

i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa i spotkaniu z rodzinami 

poległych żołnierzy. 

3. Warunkiem otrzymania przez Laureata Konkursu nagrody głównej jest 

przekazanie Organizatorowi majątkowych praw autorskich zwycięskiego znaku 

graficznego (logo/symbol).  

 

VIII. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 

1. Po ogłoszeniu wyników Laureat Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia 

na Organizatora Konkursu (na podstawie odrębnej umowy) wszelkich 

majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności: 

a) wyłączne wykorzystanie i używanie znaku graficznego (logo/symbol)  

w działalności Organizatora i innych podmiotów za zgodą Organizatora;  

b) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą 

możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 

analogową, cyfrową, haftu komputerowego), w szczególności poprzez 

drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników 

magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 

komputerową lub przy pomocy rzutnika; 



c) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwerów Organizatora), 

przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej  

i teleinformatycznej, w tym Internetu; 

d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania i eksponowania; 

e) umieszczanie i rozpowszechnianie na wydawnictwach, publikacjach, 

ulotkach i innych będących materiałami promocyjnymi Organizatora; 

f) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonanie przez Organizatora 

zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia 

opracowań utworu, tj. jego modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora 

oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu. 

2. Laureat Konkursu oświadcza, iż jest autorem zgłoszonego projektu, a projekt 

nie jest obciążony prawami osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Organizatora Konkursu i osób trzecich za naruszenie ich praw oraz 

zrekompensuje Organizatorowi Konkursu, jako wyłącznie odpowiedzialny, 

koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając Organizatora Konkursu od wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Laureat Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu 

jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.  

 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych  

z przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych 

osobowych oraz do ich poprawiania.  

3. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„RODO” informujemy, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Weterana 

Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 

|00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana 

Działań Poza Granicami Państwa (CW). 

• W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa został 

wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Można się z nim 

skontaktować w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 261-842-401 oraz 

drogą mailową e.uran@ron.int.pl 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu promocji, 

organizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia RODO, zgodnie z udzieloną zgodą, której potwierdzeniem jest 

wzięcie udziału w Konkursie. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Zbierane będą następujące dane: imię, nazwisko, 

adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, data urodzenia. 

Dodatkowo niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, 

celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego 

prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. 

• Odbiorcami ww. danych mogą być podmioty lub organy, którym 

Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO. 

• Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa informuje Państwa 

o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że 

przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 

przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

• Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nie przetwarza 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje profilowania 

danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób. 



• Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zabezpiecza 

wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Konkursu  

i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia 

Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.  

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem 

projektu znaku graficznego (logo/symbol) ponosi uczestnik Konkursu. 

3. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Dodatkowy informacji udziela Piotr Lisowski tel. 261 842 081, +48 727 401 534, 

e-mail: cwdpgp.informatyk@ron.mil.pl. 

 

 


