OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na opracowanie
logotypu CNS UW
Założenia konkursowe:
− celem Konkursu jest stworzenie projektu graficznego logotypu (logo) dla jednostki
organizacyjnej: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tożsamych
wersjach polskiej i angielskiej
− przeznaczenie logotypu: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na stronach internetowych, jak
również na papierze firmowym oraz innych drukach dotyczących CNS UW
− organizatorowi Konkursu zależy na stworzeniu logo CNS UW jako marki kojarzonej ze
współczesnymi badaniami kryminalistycznymi oraz z jakością i nowoczesnością w
podejściu do nauki i nauczania
− zaleca się, aby w projekcie polskiego logotypu znalazła się, oprócz nazwy jednostki, tj.
Centrum Nauk Sądowych (lub jej akronimu CNS), nazwa „Uniwersytet Warszawski”
(lub skrót: UW)
− zaleca się, aby w tożsamym projekcie angielskiego logotypu znalazła się, oprócz nazwy
jednostki tj. Center for Forensic Sciences (lub jej akronimu CFS), nazwa „University of
Warsaw” (lub skrót: UofW)
Wytyczne do projektu:
Logotyp powinien być:
− prosty,
− nowoczesny,
− funkcjonalny,
− oryginalny i niepowtarzalny,
− przejrzysty.
Inne wymagania:
− przeniesienie na Uniwersytet Warszawski autorskich praw majątkowych do projektów
oraz materiałów użytych w projektach,
− przekazanie plików źródłowych wszystkich elementów graficznych w postaci cyfrowej,
− zawarcie w projekcie opisu budowy logotypu, kolorów znaków graficznych i tła
− stosowanie się do Regulaminu Konkursu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
konkursowego
Termin składania prac: 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGOTYPU
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Nauk Sądowych UW z siedzibą w Warszawie, ul
Miecznikowa 1, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu promującego CNS UW.
3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Postępowanie konkursowe
6. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w konkursie jest
dostarczenie (przesłanie) Organizatorowi Konkursu:
1) pracy konkursowej – logotypu w wersji kolorowej i czarno-białej w polskiej i angielskiej
wersji; wraz z projektem należy dołączyć przykładowe wizualizacje logotypu. Projekty
należy przygotować na papierze formatu A4 oraz w wersji cyfrowej na płycie CD lub
DVD. W prawym górnym rogu projektu należy wpisać wybrany pseudonim Uczestnika;
2) formularza kontaktowego z danymi kontaktowymi (Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu);
3) oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do projektu
(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
4) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu);
5) w przypadku uczestników nieletnich – także

oświadczenia rodziców lub prawnych

opiekunów Uczestnika, dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika
nieletniego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
6) formularz kontaktowy, oświadczenie o posiadaniu wyłącznych praw autorskich,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych a w przypadku
uczestników nieletnich – także

oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów

(Załączniki od 1 do 4 niniejszego Regulaminu) należy zapakować w oddzielną, zaklejoną
kopertę, z umieszczonym na niej, wybranym przez Uczestnika, pseudonimem.
7. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r. (włącznie) w recepcji Wydziału Prawa i
Administracji UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, w zamkniętej

kopercie/opakowaniu z dopiskiem: „Konkurs – Katedra Kryminalistyki”
8. Prace konkursowe można też wysyłać pocztą; muszą one być dostarczone do Organizatora
do dnia 28 lipca 2017 r. (włącznie) pod adres: Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i
Administracji, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, z dopiskiem na
kopercie/opakowaniu: „Konkurs na projekt logo CNS”.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przez pocztę oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę
prac konkursowych.
10.
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11. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu co najwyżej 3 projekty (w wersji polskiej i
angielskiej), z tym, że każdy zgłoszony projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową.
12. Członkowie Jury, ich krewni i powinowaci nie mogą brać udziału w Konkursie.
13. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
i.

zostanie nadesłana wraz z wymaganymi dokumentami po dacie zamknięcia Konkursu;

ii.

nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu;

iii.

projekt zgłoszony jako praca konkursowa w niniejszym Konkursie był uprzednio już
kiedykolwiek nagradzany lub realizowany.

14. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia zwycięzcy dokona Jury Konkursowe.
15. Przy ocenie prac konkursowych Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę następujące
elementy:
− zgodność z wytycznymi konkursowym;
− czytelność przekazu;
− funkcjonalność;
− łatwość zapamiętywania;
− oryginalność;
− estetykę.
16. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017 r. na stronie
Centrum Nauk Sądowych oraz na profilu Facebook Katedry Kryminalistyki UW. Zwycięzca
Konkursu zostanie poinformowany o wyborze jego pracy pocztą elektroniczną.
17. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu, przy współpracy z Uczestnikiem Konkursu, z poszanowaniem oryginalnej formy
projektu.
18. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.

19. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.
20. Organizator zatrzymuje prace konkursowe oraz nie zwraca kosztów udziału w Konkursie.

Nagroda
21. Autorowi najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w formie pieniężnej, w wysokości
1000 zł netto (tj. 1 098,90 brutto) na podstawie zawartej umowy o dzieło, w przy kosztach
uzyskania przychodu wynoszących 50%.
22. Dodatkowo mogą być przyznane nagrody rzeczowe w formie gadżetów uniwersyteckich
za dwa inne wyróżnione projekty.
23. Jeżeli do konkursu przystąpi grupa Uczestników przedstawiająca wspólny projekt,
nagroda pieniężna zostanie równo podzielona wśród członków zespołu autorskiego.
24. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona Zwycięzcy/Zwycięzcom Konkursu przelewem na
wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przekazania plików źródłowych
wszystkich elementów graficznych oraz po podpisaniu Oświadczenia o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Postanowienia końcowe
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
zgłoszeniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, spowodowanych ich
zgłoszeniem.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
27. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest Uniwersytet
Warszawski – Centrum Nauk Sądowych UW (Warszawa, ul Miecznikowa 1). Przetwarzanie
danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, współpracy w celu
ewentualnej modyfikacji zwycięskiego projektu oraz w celach marketingowych. Uczestnicy
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkurs.

Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie www.cns.uw.edu.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 . FORMULARZ KONTAKTOWY
Warszawa, dnia ……………………………
Imię i Nazwisko / nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………….
Wybrany na potrzeby Konkursu pseudonim
…………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………..………………………
e-mail …………………………………………..

…………………………………
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH
Warszawa, dnia ………………………
Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu do projektu wyłączne i nieograniczone prawo
autorskie (osobiste i majątkowe) oraz zapewnia, iż projekt, stanowiący przedmiot Konkursu,
nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, że projekt został wykonane osobiście.
……………………………………….
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Warszawa, dnia ……………………………….
Ja niżej podpisany/a …………………………….……………………………………………
(imię, nazwisko)
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………
(adres)
legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………………………
(nr dowodu)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym jedynie dla potrzeb realizacji Konkursu oraz zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Oświadczam zarazem, ze zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym dostępu do
treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadomy, że moja
zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych
z bazy danych uczestników konkursu.
…………………………………
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA NIELETNIEGO
Warszawa, dnia ……………………………
Ja niżej podpisany/a …………………………….……………………………………………
(imię, nazwisko jednego z rodziców)
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………
(adres osoby podpisującej Oświadczenie)
legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………………………
(nr dowodu osoby podpisującej Oświadczenie)
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………..………………….
(imię, nazwisko dziecka)
w Konkursie na projekt logotypu Centrum Nauk Sądowych UW.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka
zawartych w formularzu zgłoszeniowym jedynie dla potrzeb realizacji Konkursu oraz zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)
…………………………………
(podpis)

