
REGULAMIN 

Konkursu na „Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW” 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na „Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW” jest 

Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej oraz Dziekan Wydziału 

Dowodzenia i Operacji Morskich. Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych 

z organizacją konkursu i odpowiedzialną za jego przebieg zgodnie z niniejszym Regulaminem 

jest przewodnicząca Prezydium Samorządu Doktorantów AMW, Iwona Dudziuk e-mail: 

iwonadudziuk7@gmail.com 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest stworzenie graficznego znaku Prezydium Samorządu Doktorantów AMW, 

którym będzie sygnowane Prezydium. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu mogą przystąpić: pracownicy, żołnierze, studenci i doktoranci AMW, którzy: 

a. zapoznali się z Regulaminem konkursu, 

b. nadesłali prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. IV i V 

Regulaminu konkursu, 

c. dostarczyli wraz z projektem wypełnione zgłoszenie konkursowe, które stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacja warunków konkursu. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej. 

4. Z chwilą odebrania przez nagrodzonego autora nagrody, o której mowa w pkt. VII 

niniejszego Regulaminu, na AMW przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do jego pracy. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 

z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 Dz.U nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy 

konkursowej powoduje przeniesienie na AMW własności oryginału egzemplarza tego dzieła. 

Wskazane powyżej warunki stanowić będą treść umowy o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, która zostanie podpisana z AMW przez nagrodzonego autora. 

 

 

 



IV. Warunki, miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział 

w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią 

lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. 

3. Pracami konkursowymi nie mogą być prace, które w całości były publikowane 

w którymkolwiek z mediów. 

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków 

uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w części IV pkt. 1, 2, 3 uczestnik 

Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. 

6. Prace konkursowe należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Dowodzenia i Operacji 

Morskich u pani Dominiki Pasek w godzinach pracy do dnia 10 czerwca 2016 roku do 

godziny 15.00. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania potwierdzeń przyjęcia 

pracy co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego. Praca 

i karta zgłoszeniowa powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą autora 

oraz z dopiskiem „Konkurs na Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW”. 

8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac pod warunkiem oznaczenia 

każdej zgłoszonej pracy odrębnym opisem. 

9. Koperty zostaną otwarte w czasie obrad Komisji Konkursowej. 

10. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. 

11. Wszelkie koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu. 

12. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 

dostarczone po upływie terminu, o którym mowa w części. V. pkt. 6, nie będą podlegały ocenie 

Komisji Konkursowej. 

V. Forma i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką, kolorowe i czarno-białe. 

2. Wymiary prac – nie przekraczające formatu 10,50 x 14,00 cm. 

3. Każda praca powinna zawierać połączone z polem kompozycji: 

a. napis: Prezydium Samorządu Doktorantów, 

b. nazwę instytucji, która podana musi być w pełnym brzmieniu, tj. Akademia Marynarki 

Wojennej  



4. Rysunek powinien, opisywać charakter studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki 

o bezpieczeństwie oraz Akademii Marynarki Wojennej do którego będzie przeznaczony. 

5. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych: 

a. wartość artystyczna 

b. oryginalność 

c. wartość użytkowa. 

VI. Komisja Konkursowa 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje 

Komisja powołana przez organizatora konkursu w składzie: 

a.  kmdr dr hab. Jarosław Teska – Przewodniczący Komisji; 

b. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – członek Komisji; 

c. dr Radosław Tyślewicz – członek Komisji; 

d. Krzysztof Miłosz – członek Komisji; 

e. Iwona Dudziuk – członek Komisji; 

f.  Dominika Pasek – sekretarz Komisji. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, 

o których mowa w pkt. V Regulaminu konkursu i wskaże uczestnika konkursu, któremu 

zostanie przyznana nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca. 

3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół wskazujący zwycięzcę. 

VII. Nagroda 

1. W konkursie zostanie wybrana i nagrodzona jedna praca. 

2. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. 

3. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie oceny pracy konkursowych podlega akceptacji przez 

organizatora konkursu. Akceptacja organizatora konkursu jest ostateczna, a uczestnikom 

konkursu nie przysługuje prawo odwołania. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania 

nagrody. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2016 roku. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości poprzez stronę internetową Prezydium 

Samorządu Doktorantów.  

3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureaci konkursu zostaną powiadomieni odrębnie. 

 



IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania 

konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub  

w znacznym stopniu utrudnione. 

2. Po ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy mogą odbierać swoje prace w dziekanacie 

w bud. nr 9 (z wyjątkiem prac nagrodzonych). Prace niedobrane do dnia 24 czerwca 2016 roku 

zostaną zniszczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do konkursu na projekt Logo Prezydium Samorządu 

Doktorantów AMW 

 

Autor pracy  

Kod, miejscowość   

Ulica/ miejscowość nr domu  

Nr telefonu   

e-mail  

 

 

Oświadczenie nr 1 uczestnika Konkursu  

Oświadczam, iż złożona praca stanowi moją wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich 

ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowany projekt jest nowy, 

oryginalny i nigdzie wcześniej nie publikowany i nie zgłaszany do innego konkursu. Oświadczam, 

że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuje wszystkie jego 

postanowienia.  

 

Oświadczenie nr 2 uczestnika Konkursu  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora „Konkursu na Logo 

Prezydium Samorządu Doktorantów  AMW - całości autorskich praw majątkowych do projektu 

graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

 …………………………………      ……………………………………..  

Miejscowość i data;         Czytelny podpis 


