
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PLENERU 
PODRÓŻNICZEGO

IM. KAZIMIERZA NOWAKA
Warszawa, 10 kwietnia 2012 r.

I. Organizator 
Stowarzyszenie Afryka Nowaka, 03-436 Warszawa, ul. 11 Listopada 42/24, KRS 0000378805 
zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt Logo Pleneru Podróżniczego im. 
Kazimierza Nowaka w Boruszynie. 

II. Cel i przedmiot konkursu
Celem  konkursu  jest  wyłonienie  spośród  nadesłanych  projektów  najlepszego  znaku 
graficznego dla imprezy podróżniczej,  organizowanej w sierpniu 2012 roku w Boruszynie 
(gmina Połajewo).
Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z podróżami, odwoływać się do postaci Kazimierza 
Nowaka oraz dorobku jego życia (w szczególności jego pięcioletniej podróży przez Afrykę, 
reportaży, fotografii). Logo może zawierać frazę: „Plener Podróżniczy”.

III. Przeznaczenie znaku
Logo  będzie  służyło  do  celów  identyfikacyjnych,  promocyjnych,  korespondencyjnych. 
Wykorzystywane  będzie  m.in.  podczas  Plenerów  Podróżniczych  organizowanych  przez 
Stowarzyszenie Afryka Nowaka, na plakatach, papierze firmowym, drukach wydawniczych, 
prezentacjach multimedialnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej.

IV. Warunki uczestnictwa
1.  Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, 
w szczególności  uczniów szkół  plastycznych,  studentów wyższych  uczelni  artystycznych, 
artystów plastyków. W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest do 
wypełnienia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty Logo.
Każdy projekt przedstawiamy w wersji kolorowej i w czarno-białej. Wydruki w formacie A4 
powinny zawierać znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 
1,5cm. Projekty należy także przekazać jako pliki: TIFF, JPG (rozdzielczość nie mniejsza niż 
800x600  pikseli  i  nie  większa  niż  1800x1200).  Projekty  mogą  być  wykonane  dowolną 
techniką graficzną. Na odwrocie prac/y podajemy godło/hasło kodujące jego wykonawcę. 
3. Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym godłem, które widnieje na 
pracy/pracach oraz dopiskiem „Konkurs na logo Pleneru Podróżniczego w Boruszynie”. W 
kopercie proszę umieścić: 
a) imię i nazwisko autora
b) adres do korespondencji, telefon, e-mail
c) podpisane oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu.

V. Miejsce i termin składania prac
1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza 
Nowaka w Boruszynie” należy dostarczyć przesyłką pocztową na adres korespondencyjny 
Stowarzyszenia Afryka Nowaka, Ul. Sowia 3/31, 85-452 Bydgoszcz.
i elektronicznie na logo@plenerpodrozniczy.pl.
2. Termin dostarczenia prac upływa 17 maja 2012 r. - decyduje termin dostarczenia przesyłki 
pocztowej. Projekty przesłane po tym terminie, niekompletne, przesłane tylko w formie 
elektronicznej lub papierowej itp.,  nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
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VI. Ocena prac
1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych 
powyżej oraz czytelność komunikatu, oryginalność, łatwość konwersji na różne media. 
2. Oceny prac dokona pięcioosobowe Jury, skład zostanie ogłoszony 17 maja 2012 w serwisie 
internetowym Pleneru (www.plenerpodrozniczy.pl) .
3. Członkom Jury zostaną zaprezentowane zakodowane prace.
4. Decyzje  Jury  zapadają  większością  głosów,  są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich 
odwołanie.
5. Jury dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.

VII. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas II Festiwalu Podróżnicy w 
Bydgoszczy, 20 maja 2012 r., Akademicka Przestrzeń Kulturalna, Bydgoszcz, ul. Królowej 
Jadwigi 14
2. Za projekt, który wybierze Jury, przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 1200 
złotych brutto. Nagrodę ufundowało sołectwo Boruszyn, wójt Gminy Połajewo oraz 
Stowarzyszenie Afryka Nowaka. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia 
zwycięskiej pracy, a także do przyznania nagród dodatkowych. Nagrody pieniężne podlegają 
opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych 
Organizatora www.plenerpodrozniczy.pl oraz  www.afrykanowaka.pl  .
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i  informacji 
o  laureacie  konkursu  oraz  umieszczenie  tych  informacji  w  materiałach  reklamowych 
organizatora, w mediach i w Internecie.
5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu.
6. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 
projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu.
3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Ewa Lica-Boruta, 
logo@plenerpodrozniczy.pl,  +48 500 535 758
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 
internetowej Organizatora: www.plenerpodrozniczy.pl

Załącznik 1 – zgoda na przeniesienie praw
Załącznik 2 – prawa osób trzecich
Załącznik 3 – oświadczenie opiekunów
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