Regulamin konkursu na opracowanie projektu
logo fanpage'a Cafe Nauka
I Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński – Dział Promocji, zwany dalej Organizatorem.
II Cel Konkursu
Celem Konkursu jest opracowanie projektu logo fanpage'a Cafe Nauka, w szczególności do celów
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Fanpage Cafe Nauka działający na portalu
społecznościowym Facebook jest integralną częścią portalu www.nauka.uj.edu.pl, który zajmuje się
popularyzowaniem nauki w przystępny, interesujący i zrozumiały sposób.
III Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego opracowania projektu logo fanpage’a Cafe Nauka.
Podstawowymi kryteriami przy opracowaniu powinny być:
• funkcjonalność i użyteczność;
• czytelność znaku i nawiązanie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
• innowacyjność i pomysłowość;
• walory estetyczne projektu;
• możliwość zastosowania wersji jednobarwnych, negatywowych i w pełnym kolorze.
2. Projekt graficzny logo fanpage’a Cafe Nauka nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób
trzecich.
3. Wybrany i wdrożony projekt graficzny logo fanpage’a Cafe Nauka będzie stanowić element marki
portalu www.nauka.uj.edu.pl oraz fanpage’a Cafe Nauka.
IV Warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz inne podmioty prawa działające na podstawie
właściwych przepisów prawa, które:
a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia;
b. dostarczyły wraz z projektem graficznym logo fanpage’a Cafe Nauka wypełnioną kartę
zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz Załącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych.
c. w przypadku osób fizycznych – są pełnoletnie.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Autor zwycięskiej pracy Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora majątkowych
praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu graficznego logo fanpage’a Cafe Nauka na
polach eksploatacji określonych szczegółowo w umowie przenoszącej prawa majątkowe autorskie,
autorskie prawa zależne do tego projektu oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w
ramach Konkursu. W tym celu Autor zawrze z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z
możliwością wykorzystywania przez Organizatora zwycięskiej pracy konkursowej na wszystkich
wskazanych w umowie polach eksploatacji.
4. Autor zwycięskiej pracy ma prawo informować o zdobyciu nagrody dla celów marketingowych i
promocyjnych we własnej działalności nie naruszając dobrego imienia Organizatora. Użycie znaków
towarowych Organizatora wymaga uzyskania zgody Organizatora.
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V Forma prezentacji projektu konkursowego
1. Projekt powinien zawierać logo w wersji kolorowej i monochromatycznej. Znak graficzny powinien
zamykać się w kwadracie o bokach 5x5 (rozdzielczość 591x591px). Autorzy muszą również
przedstawić projekt logo w większych rozmiarach: 64x64 px oraz 1200x1200px przy rozdzielczości
300 dpi do druku i 96 dpi do wykorzystania w Internecie. Wszystkie trzy projekty muszą zostać
zaprezentowane w formacie JPEG oraz PDF z opisem użytych fontów ogólnodostępnych i kolorów
(CMYK, RGB). Pliki w wersji elektronicznej prosimy wykonać wg poniższej specyfikacji, a
następnie wysłać drogą mailową:
 pliki w formacie wektorowym EPS oraz jako bitmapa w formacie TIFF (CMYK, rozdzielczość
300 dpi).
 tekst zamieniony na krzywe (eps) + opis użytego fontu ogólnodostępnego.
2. Dodatkowo uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedstawienia trzech przykładów
wykorzystania projektu logo fanpage’a Cafe Nauka na plakacie, zdjęciu i długopisie. W późniejszym
etapie uczestnik poproszony zostanie o przesłanie wersji edytowalnej projektu logo.
VI Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Projekty graficzne należy dostarczyć na adres e-mailowy: nauka@uj.edu.pl wraz z czytelnie
wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (skan podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu) wraz z
potwierdzeniem, że uczestnik potwierdza zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych
osobowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia
wyników Konkursu (Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu), w tytule wiadomości wpisując: Logo
Cafe Nauka.
2. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż Karta Zgłoszeniowa wraz z potwierdzeniem
zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażeniem zgody, o której
mowa powyżej, powinna zostać przesłana na podany e-mail w formie skanu tych dokumentów
potwierdzających złożenie pod nimi podpisu. W przypadku, gdy inne podmioty niż osoby fizyczne
podają dane autorów projektu będących osobami fizycznymi niezbędne jest dostarczenie
potwierdzenia zapoznania się przez tego autora z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w powyższym zakresie.
3. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 15 listopada 2018 r. o godz. 23:59 (decyduje
data wpływu e-maila).
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu
e-maila. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie
związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie.
VII Ocena prac
1. Prace spełniające wymogi w pkt V oceniane będą według poniższych kryteriów:
 czytelność i funkcjonalność (0-10 pkt),
 łatwość wdrożenia (0 - 5 pkt),
 walory graficzne i wartości promocyjne (0 - 5pkt),
 oryginalność projektu (0 - 5 pkt),
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Oceniana praca może uzyskać maksymalnie 25 pkt.
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w skład której wejdą osoby reprezentujące Dział Promocji
UJ oraz Kanclerz UJ. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
VIII Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2018 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną przekazane uczestnikom drogą e-mailową.
3. Zwycięski projekt może zostać wdrożony przez Dział Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego po
zawarciu umowy określonej w pkt IX.
IX Nagroda oraz umowa ze Zwycięzcą Konkursu
1. Organizator ustala dla Zwycięzcy Konkursu nagrodę w kwocie 3000,00 zł brutto, która zostanie
wypłacona po wyłonieniu Zwycięzcy i potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego.
2. W przypadku zwycięskiej pracy Zwycięzca Konkursu przeniesie nieodpłatnie na Organizatora prawa
majątkowe autorskie do projektu, autorskie prawa zależne do tego projektu oraz własność
egzemplarza projektu na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Konkursu (zgodnie z
oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej).
X Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz
przerwania lub odwołania Konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje
Komisji Konkursowej oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie zapytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres: nauka@uj.edu.pl.
Dział Promocji UJ, ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków, tel. (+48 12) 663-23-23
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGO FANPAGE’A CAFE NAUKA

1. Dane uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko autora/Nazwa i forma działalności podmiotu:
.......................................................................................
W przypadku innego podmiotu niż osoba fizyczna – imię i nazwisko autora projektu*:
…………………………….
*o ile zostanie wskazany
2. Adres do korespondencji i dane kontaktowe
Miejscowość: ............................................ Ulica: ..............................................
Nr domu: ...................................... Kod pocztowy: ............................................
Nr telefonu: ................................. Adres e-mail: ...............................................
3. Oświadczenia
a) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na opracowanie
projektu graficznego na logo fanpage’a Cafe Nauka,
b) Oświadczam, że projekt został stworzony samodzielnie, jest oryginalny i nie narusza jakichkolwiek
praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Jako Zgłaszający, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które Organizator Konkursu poniesie
w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi zgłoszonych projektów,
c) Oświadczam, iż w przypadku uznania złożonego przeze mnie projektu graficznego za najlepszy,
zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie na podstawie odrębnej umowy,
autorskich praw majątkowych do tego projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie i powołanej
ustawie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), autorskich praw zależnych do tego
projektu oraz własności egzemplarza projektu,
d) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na korzystanie ze zgłoszonego projektu (zgłoszonych projektów) dla
celów i w zakresie związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa w
pkt a.

..................................... ........................................................
/miejscowość i data/ /podpis autora projektu/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24,

31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2.

Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007

Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr
telefonu 12 663 12 25.
2.

Pani/Pana dane osobowe podane w Karcie Zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej

www.nauka.uj.edu.pl przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników
Konkursu na opracowanie projektu logo fanpage’a Cafe Nauka (dalej: „Konkurs”) na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia

udziału w Konkursie*. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w Konkursie*.
4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem: przekazania

danych osobowych Zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w
mediach społecznościowych typu Facebook oraz w korespondencji mailowej kierowanej do wszystkich
uczestników Konkursu informujących o wyniku Konkursu, właściwemu organowi podatkowemu.
5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar

Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i

przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, oraz w przypadku Zwycięzcy Konkursu przekazane
właściwemu organowi podatkowemu, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
7.

Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
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8.

Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
- promocja@uj.edu.pl,
- pocztą tradycyjna na adres ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków,
- lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Promocji UJ, ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości
dalszego uczestnictwa w Konkursie.
9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani

profilowania.
10.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w

razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
* W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym projekt logo do Konkursu nie jest osoba fizyczna podanie
danych autora projektu jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie przez ten
podmiot. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie
przez ten podmiot.
* W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym projekt logo do Konkursu nie jest osoba fizyczna podanie danych autora projektu
jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie przez ten podmiot. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez ten podmiot.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

..................................... ........................................................
/miejscowość i data/ /podpis/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie w zakresie określonym w Karcie Zgłoszeniowej, w celu umożliwienia uczestnictwa w
Konkursie na opracowanie projektu logo fanpage’a Cafe Nauka oraz w związku z tym przetwarzanie
moich danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w celu organizacji,
przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu na podstawie regulaminu tego konkursu, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

..................................... ........................................................
/miejscowość i data/ /podpis/
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