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1. Organizatorem konkursu na logo projektu satelity PW

„Konkursem” jest Studenckie Koło Astronautyczne zwane dalej „Organizatorem”.

 

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo projektu satelity PW

dalej "Projektem". 

 

3. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, 

promocyjnych i korespondencyjnych Projektu w tym m.in. na: stronie internetowej 

Projektu i Organizatora, na portalach społecznościowych w sieci Internet, plak

banerach, wizytówkach, innych drukach i materiałach promocyjnych wydawanych 

przez Projekt.  

 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji K

 

3.Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznał

regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia.

 

 

III. Warunki uczestnictwa w K

1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Projektu, oddającego 

charakter jego działalności.

 

PW-Sat2, Studenckie Koło Astronautyczne

 

Instytut Techniki Cieplnej 

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 

Regulamin konkursu na logo projektu satelity PW-Sat2 

 

 

 

 

 

 

onkursu na logo projektu satelity PW

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na logo projektu satelity PW-Sat2, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Studenckie Koło Astronautyczne zwane dalej „Organizatorem”.

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo projektu satelity PW

3. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, 

promocyjnych i korespondencyjnych Projektu w tym m.in. na: stronie internetowej 

Projektu i Organizatora, na portalach społecznościowych w sieci Internet, plak

banerach, wizytówkach, innych drukach i materiałach promocyjnych wydawanych 

II. Uczestnicy 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

e mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej i ich

onkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z niniejszym 

onkursu i akceptują jego postanowienia. 

. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Projektu, oddającego 

harakter jego działalności. 

Studenckie Koło Astronautyczne 

 Warszawa 

Strona 1 

onkursu na logo projektu satelity PW-Sat2. 

Sat2, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Studenckie Koło Astronautyczne zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo projektu satelity PW-Sat2, zwanego 

3. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, 

promocyjnych i korespondencyjnych Projektu w tym m.in. na: stronie internetowej 

Projektu i Organizatora, na portalach społecznościowych w sieci Internet, plakatach, 

banerach, wizytówkach, innych drukach i materiałach promocyjnych wydawanych 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.  

onkursowej i ich rodziny.  

y się z niniejszym 

1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Projektu, oddającego 
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2. Projekt logo musi spełniać następujące warunki:  

 

a) kojarzyć się pozytywnie z kosmonautyką;  

b) nawiązywać do misji satelity PW-Sat2;  

c) posiadać nowoczesną formę graficzną;  

d) posiadać kolorystykę dostosowaną do działalności Projektu;  

e) być niezależny od sposobu powielania i łatwo skalowalny.  

 

3. Projekty logo należy przygotować w 3 wersjach kolorystycznych: kolorowej, 

czarno – białej i w skali szarości.  

 

4. Projekty mają uwzględniać: budowę znaku, wielkości minimalne znaku i pola 

ochronne znaku.  

 

5. Projekt powinien być wykonany i dostarczony na Konkurs w wersji elektronicznej, 

na płycie CD/DVD, w formatach EPS,SVG, AI. 

 

6. Projekt powinien zostać dostarczony na Konkurs również w postaci wydruku na 

papierze w formacie A4 w wersjach: kolorowej, czarno-białej i odcieniach szarości. 

Projekty logo należy przygotować dla 2 wysokości logo: 12-14cm i 1cm .  

 

7. Prace, oznaczone kryptonimem autora składającym się z ciągu 6 znaków (cyfr 

i liter), należy złożyć w sekretariacie Zakładu Silników Lotniczych w Instytucie 

Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej (00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 

21/25, pok. 313) lub przesłać pocztą do dnia 15 listopada 2013.  

 

8. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na 

opracowanie logo projektu satelity PW-Sat2”.  

 

9. Do projektu, należy dołączyć w odrębnej kopercie, zapieczętowanej i oznaczonej 

tym samym co projekt kryptonimem dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, email, telefon).  

 

10. Projekty powinny być dziełami niepowtarzalnymi, samodzielnymi i oryginalnymi. 

Projekty konkursowe mogą być pracą zbiorową.  

 

11. Uczestnicy mogą przygotować nieograniczoną ilość prac konkursowych. W takim 

przypadku należy dostarczyć wszystkie prace w jednej kopercie oznaczonej 

kryptonimem autora (wersja elektroniczna projektów może znajdować się na jednej 

płycie CD/DVD). 
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IV. Komisja Konkursowa 

 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję składającą się z:  

a) dr Zbigniew Kusznierewicz;  

b) Artur Łukasik;  

c) Ewelina Ryszawa;  

d) Inna Uwarowa;  

e) Piotr Kuligowski.  

 

2. Komisja Konkursowa przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość 

artystyczną zgłoszonych prac Konkursowych oraz związek projektu z warunkami 

wymienionymi w punkcie III.  

 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

 

V. Nagroda 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje: 

a) Uczestnictwo w testach naziemnych satelity 

b) Udział w uroczystości startu satelity 

c) Wizyta w Centrum Kontroli Naziemnej Satelity PW-Sat2 

d) Książka „Ciężar Nieważkości” gen. M. Hermaszewskiego z dedykacją autora 

 

3. Uczestnicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w Konkursie otrzymują nagrody 

w postaci książek.  

 

 

VI. Ogłoszenie wyników i promocja laureata 

 

1. Wyniki Konkursu oraz inne informacje związane z Konkursem zostaną podane do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Projektu oraz Politechniki 

Warszawskiej, a zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony drogą 

mailową o rozstrzygnięciu Konkursu.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o zwycięzcy Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych Projektu oraz w internecie.  

 



Regulamin konkursu na logo projektu satelity PW-Sat2 Strona 4 

3. Planowana data ogłoszenia wyników Konkursu 2 grudnia 2013.  

 

 

VII. Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo 

 

1. Wybrane w Konkursie logo staje się własnością Studenckiego Koła 

Astronautycznego, które może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować 

na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

 

2. Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych polach 

eksploatacji bez ograniczeń w czasie i przestrzeni w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, 

wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.  

 

3. Zwycięzcy nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania 

przez Projekt zgłoszonego do Konkursu logo.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i przedłużenia 

czasu jego trwania (w tym przesunięcia daty ogłoszenia wyników).  

 

2. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.  

 

3. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo 

ponosi Uczestnik Konkursu.  

 

4. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 

5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora Konkursu i osób 

trzecich w przypadku gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie) 

osób trzecich.  

 

6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
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7. Dodatkowych informacji udziela:  

 

Artur Łukasik  

tel.: +48 504998074 

pwsat2@gmail.com 
 


