
 

Regulamin Konkursu na logotyp 
Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku 
 
Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (MSZ) 
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) 
 
Cel Konkursu: 

Szczyt NATO jest najważniejszym spotkaniem polityczno-wojskowym państw członkowskich Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, państw partnerskich i innych państw oraz organizacji międzynarodowych 
współpracujących z Sojuszem, na szczeblu głów państw i szefów rządów, z udziałem również ministrów spraw 
zagranicznych, ministrów obrony narodowej i szefów sztabów generalnych. Odbywające się spotkania 
najwyższego szczebla stwarzają możliwość oceny dotychczasowych i wyznaczenia nowych strategicznych 
kierunków działalności Sojuszu, w zależności od międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa. Spotkania na 
szczycie stwarzają także okazję do zapraszania do Sojuszu nowych członków oraz umacnianiu partnerstwa  
z państwami spoza NATO. 

Ze względu na nowe wyzwania i zmiany zachodzące w obszarze bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Szczyt NATO  
w Warszawie w 2016 r. będzie wydarzeniem o bezprecedensowym znaczeniu i symbolicznym wymiarze. 
Warszawski Szczyt należy postrzegać zarówno jako szansę na wzmocnienie roli Polski w Sojuszu, jak i możliwość na 
podjęcie decyzji, stanowiących o bezpieczeństwie Polski i obszaru euroatlantyckiego. 

Każdy szczyt NATO charakteryzuje się swoim logotypem. Projekt logotypu powinien adekwatnie odzwierciedlać 
zarówno siłę i zdolności adaptacyjne Sojuszu, jak i podkreślać indywidualne cechy Państwa-gospodarza. 

 
Formuła Konkursu: 
 

 I etap – przegląd portfolio 

Pierwszym etapem, a zarazem wymogiem formalnym do wzięcia udziału w drugiej części Konkursu jest 
przedstawienie przez Uczestników Konkursu portfolio zawierającego minimum pięć projektów logotypów. 
Na podstawie nadesłanych prac STGU wybierze trzech Uczestników, którzy otrzymają zaproszenie do wzięcia 
udziału w drugim etapie Konkursu. 
 

 II etap – przygotowanie propozycji logotypu oraz wybór zwycięzcy 

W drugim etapie Konkursu trzech wybranych Uczestników przygotuje, zgodnie z wytycznymi Konkursu, 
propozycje minimum trzech a maksimum pięciu logotypów, spośród których Jury Konkursu wybierze zwycięską 
pracę. Zwycięzca Konkursu będzie poproszony o przygotowanie ostatecznej wersji i księgi znaku oraz  
o przekazanie praw autorskich do logotypu na rzecz Organizatora Konkursu (MSZ). 
 
Terminy konkursu: 
• Przesłanie portfolio: do 12 października (poniedziałek) 2015 roku, godzina 12:00; 
• Ogłoszenie listy trzech Uczestników zaproszonych do II etapu: 13 października (wtorek) 2015 roku; 
• Przesłanie propozycji logotypów w II etapie: do 26 października (poniedziałek) 2015 roku, godzina 08:00; 
• Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu:  30 października (piątek) 2015 roku; 
• Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 16 listopada (poniedziałek) 2015 roku. 
 
Warunki udziału w Konkursie: 
• Konkurs adresowany jest do profesjonalnych projektantów/firm projektowych, a także studentów kierunków 
artystycznych. 
• Za udział w pierwszym etapie Konkursu (nadsyłanie portfolio) nie jest wypłacane wynagrodzenie. 
• Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie portfolio w formacie PDF (o pojemności maksymalnie 5 MB), 
zawierającego minimum pięć projektów logotypów. Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej do  
12 października 2015 r. na adres: szczytnato@stgu.pl 
Plik załącznika z portfolio powinien być zatytułowany nazwą Uczestnika Konkursu, w treści maila powinny znaleźć 
się dane kontaktowe Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko lub nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, 
siedziba, strona www, jeśli istnieje). 
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Nagrody: 
 
• Wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w drugim etapie dla dwóch finalistów Konkursu, którzy nie 
zwyciężą konkursu – 1 000 zł brutto. 
• Wynagrodzenie dla Zwycięzcy Konkursu za przygotowanie logotypu wraz z księgą znaku i przekazaniem praw 
autorskich - 10 000 zł brutto. 
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez SGTU po sporządzeniu umowy ze Zwycięzcą Konkursu. 
 
Jury: 
 
• Tomasz Chłoń, ambasador tytularny, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych – Przewodniczący Jury; 
• Płk Rafał Nowak, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej 
• Tomasz Szeratics, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ  
• Agnieszka Celeda, Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta 
• Prof. Lech Majewski – projektant, członek honorowy STGU, wykładowca ASP w Warszawie 
• Dr hab. Dawid Korzekwa – projektant, prezes STGU, wykładowca ASP w Katowicach 

Kryteria oceny logotypów: 
 
• funkcjonalność i użyteczność; 
• czytelność komunikatu tematyki Konkursu, zgodnie z priorytetem polskiej polityki zagranicznej: „Polska jako 
wiarygodny sojusznik w stabilnym ładzie euroatlantyckim”; 
• innowacyjność i pomysłowość; 
• walory estetyczne projektu; 
• łatwość konwersji na różne media; 
• jakość prezentacji w wersji czarno-białej; 
• zgodność z wytycznymi dotyczącymi logotypy NATO i logotypy Szczytu, zawartymi w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 
• zgodność z wytycznymi zawartymi w dokumencie Rady Promocji Polski „Zasady komunikacji marki POLSKA”,  
który znajduje się do pobrania na stronie www.stgu.pl. 
 
Prawa autorskie: 
 
• Autor/ Autorzy (oprócz autora/ autorów zwycięskiego projektu) zachowują autorskie prawa majątkowe do prac 
nadesłanych w drugim etapie Konkursu. Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, do wskazania 
kontekstu wykorzystania praw autorskich nadesłanych prac: 
- musi on jednoznacznie wynikać z udziału w konkursie; 
- może mieć formę promocyjną poprzez informowanie o byciu laureatem w/w konkursu, bez znamion komentarza 
czy innej subiektywnej formy opiniotwórczej; 
• Autor/ Autorzy zwycięskiego projektu przekazują odpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora 
na wskazanych przez organizatora polach eksploatacji (w ramach nagrody). 
 
Odpowiedzialność Organizatora: 
 
• Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, 
naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału  
w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 
• Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału  
w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błąd, pominięcie, 
kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie  
w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem 
Organizatora. 
 
 
Postanowienia końcowe: 
 
• Organizator i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają Konkurs na swoich stronach internetowych 
www.msz.gov.pl i www.stgu.pl. STGU informuje o postępowaniu konkursowym za pośrednictwem sieci kontaktów, 
innych portali internetowych i mediów społecznościowych. 
• Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie następują za zgodą Organizatora. 
• Zwycięzcy każdego z etapów Konkursu informowani będą mailowo oraz telefonicznie przez SGTU. 

http://www.stgu.pl/
http://www.msz.gov.pl/
http://www.stgu.pl/
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• Jury Konkursu większością głosów wybierze jeden projekt spośród nadesłanych. W przypadku braku 
rozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego Jury. 
• We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów zgłaszanych na 
Konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych 
Uczestników Konkursu w celach promocyjnych. 
• Dopuszczalna jest modyfikacja wybranych logotypów przez Autora / Autorów na prośbę Jury. 
• Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
• We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych. 
• Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
• Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 
(MSZ) i Partnera (STGU) danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oświadczenie w załączniku nr 2. 
 
Kontakt: 
 
Wszelkich informacji udziela Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, email: szczytnato@stgu.pl, tel. 517 195 
489, www.stgu.pl. 
 

http://www.stgu.pl/
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu na logo Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej – Warszawa 2016 r. 
 

Wytyczne do przygotowania logo szczytu w II etapie konkursu – dla wybranych Uczestników 

• Logo Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (zob. Aneks) musi stanowić integralną część logotypu szczytu; 
logo NATO musi znajdować się po środku logotypu szczytu lub po jego lewej stronie;  

• Konieczne jest umieszczenie w logo informacji o miejscu i dacie szczytu w języku angielskim i francuskim 
(Warsaw, Varsovie, 8-9 VII 2016); język polski może być wyjątkowo dopuszczony;  

• Logotyp musi być zaprojektowany tak, by uwzględniał łatwość jego konwersji na różne nośniki i media: na 
banery, flagi, materiały promocyjne (od teczek poprzez długopisy aż po upominki), duże ekrany, jako elementy 
prezentacji multimedialnych itd.; co więcej, logotyp będzie wykorzystywany jako wzór do stworzenia 
architektonicznego projektu identyfikacji wizualnej szczytu.  

Szczegółowe, dodatkowe informacje dotyczące logo zostaną przekazane Uczestnikom drugiego etapu Konkursu.  
 
 
 
 
 

 


