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Regulamin konkursu graficznego na modyfikację logo  

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski (zwanym dalej 

”Organizatorem”). 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów z powiatu 

wodzisławskiego (zwanymi dalej ”Uczestnikiem”). 

3. Osoba z powiatu wodzisławskiego w rozumieniu Regulaminu to osoba pobierająca naukę na 

terenie powiatu wodzisławskiego, pochodząca z powiatu wodzisławskiego lub aktualnie 

zamieszkująca na terenie powiatu wodzisławskiego. 

4. Temat konkursu: „Modyfikacja logo PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim” 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym 

zakresie. 

7. Przesłana praca/prace powinna być wykonana indywidualnie przez Uczestnika. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Do głównych celów Konkursu należy: 

a. Odświeżenie znaku graficznego identyfikującego PWiK Sp. z o.o., który będzie 

wykorzystany do dalszych celów promocyjnych, reklamowych, informacyjnych. 

b. Odświeżenie wizerunku Spółki. 

c. Zachęcenie młodzieży do zapoznania się z działalnością PWiK Sp. z o.o. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy prace. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy podpisać i przesłać zgłoszenie/oświadczenie 

konkursowe z klauzulą informacyjną RODO (wzór zgłoszenia/oświadczenia i klauzuli stanowi 

załącznik do Regulaminu). 

3. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie 

podpisuje rodzic/opiekun prawny Uczestnika. Brak zgłoszenia/oświadczenia powoduje 

odrzucenie pracy/prac. 

4. Prace biorące udział w konkursie należy przygotować w  formacie pdf/png/jpg. 

5. Organizator dopuszcza przesłanie pracy w formatach rastrowych i wektorowych (ai, eps, svg) 

pod warunkiem przekazania pracy również w jednym z  formatów, o których mowa 

w ust. powyżej. 
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6. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

Regulaminu. 

 

§ 4 

Formuła konkursu 

1. Przez odświeżenie logo Organizator rozumie wprowadzenie delikatnych zmian w wyglądzie 

 i stylu znaku. Zmiana polegać ma przede wszystkim na nieznacznych korektach istniejącego 

logo. Odświeżony znak graficzny powinien w dalszym ciągu nawiązywać do profilu i oferty 

Spółki. 

2. Na logo ma składać się skrótowiec „PWiK” oraz symbol korespondujący z tą nazwą. 

3. Mile widziane będzie zawarcie w znaku symbolu lub słowa określającego lokalizację Spółki. 

4. Logo nie może zawierać treści bezprawnych, powszechnie uważanych za wulgarne  

i obraźliwe, obrażające uczucia innych osób. Logo nie może naruszać dobrych obyczajów, 

dobrego imienia i wizerunku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Wodzisławiu Śląskim. 

5. Kolorystyka i kompozycja graficzna nie mogą nawiązywać do znaków graficznych innych log 

– nie może być plagiatem. 

 

§ 5 

Przekazanie pracy konkursowej 

1. Prace należy przesyłać do 25.02.2022 r. 

2. Prace konkursową w formie pliku w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres poczty 

elektronicznej konkurs@pwik-wodzislaw.pl 

3. Nazwa pracy (pliku) to imię i nazwisko Uczestnika. W przypadku składania kilku prac należy 

po znaku podkreślenia dopisać również nr pracy (1-3) np. Adam Kowalski_2 

4. Maksymalna wielkość pojedynczego, załączonego pliku nie może przekraczać 25MB. Suma 

wszystkich załączników nie może przekraczać 70MB. 

5. Potwierdzeniem przesłania pracy będzie e-mail zwrotny z informacją o złożeniu pracy 

konkursowej. 

6. W wiadomości e-mail należy wpisać temat: KONKURS LOGO. 

7. Załącznikiem do wiadomości będzie: 

i. skan podpisanego zgłoszenia/oświadczenia Uczestnika; 

ii. praca/prace zapisana w formacie, o którym mowa w §3, ust 3. 

8. Prace wraz ze zgłoszeniem/oświadczeniem można również złożyć w kancelarii Spółki PWiK 

Sp. z o.o. Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15, z dopiskiem „KONKURS LOGO” lub 

przesłać na w/w adres. Nieprzekraczalny termin składania prac to 25 lutego 2022 roku 

(decyduje data wpływu i data stempla pocztowego). 

 

 

§ 6 

Prawa autorskie i możliwość dysponowania pracą 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu 

konkursowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych  

i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora oraz celów, o których 
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mowa w § 2 Regulaminu. Możliwe jest również powielanie i rozpowszechnianie przez 

Organizatora prac. Prawo to, Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby 

bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie 

jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autora.   

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych na wszystkich polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)  

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie 

zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że Uczestnik ma zgodę osób, których 

wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w 

niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia 

ich praw odpowiada Uczestnik.  

4. Uczestnik Konkursu przekazując pracę konkursową wyraża zgodę na dalsze dysponowanie 

pracą, wprowadzania w niej zmian, oraz wykorzystania pracy do celów opracowania 

profesjonalnego znaku oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej. Opracowana w ten sposób praca 

Uczestnika może posłużyć za oficjalny symbol (logo) służący do identyfikacji PWiK Sp. z o.o 

w Wodzisławiu Śląskim.  

 

§ 7 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie komisji powołanej przez Organizatora.  

2. Komisja po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrodę za I, II i III 

miejsce. 

3. Pula nagród w Konkursie wynosi 1.500,00 zł. 

4. Decyzje komisji konkursowej są arbitralne i nie podlegają odwołaniu. 

5. Komisja dokonuje rzetelnej i bezstronnej oceny prac konkursowych. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 04 marca 2022 roku na stronie internetowej  

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. 

7. O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie. 

8. Organizator przewiduje możliwość zwrotu przekazanych nośników danych (pendrive) na 

wniosek Uczestnika pod warunkiem jego osobistego odbioru w godzinach pracy 

Przedsiębiorstwa. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.  

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w zakresie zmiany terminów.   

4. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Martyna Krawczyk tel. (32) 455 26 34 wew. 358, 

Barbara Piszczan tel. (032) 455 26 34 wew. 351. 
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Link do strony internetowej z konkursem dostępny jest po zeskanowaniu kodu kreskowego:

 

oraz na stronie internetowej PWIK Sp. z .o. https://www.pwik-wodzislaw.pl/komunikaty/konkurs-logo  

Data sporządzenia regulaminu: 28.12.2021 r. wersja 1/1 

https://www.pwik-wodzislaw.pl/komunikaty/konkurs-logo

