
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO NIO-PIB 

 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin konkursu na logo NIP PIB zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, 

na jakich odbywa się konkurs prowadzony  na stworzenie słowno – graficznego znaku 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 

Badawczego, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie zwany dalej „Organizatorem”, będący jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie 

określonych  
w § 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs trwa od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 15.30. 
4. Konkurs jest przeznaczony jedynie dla osób spełniających warunki uczestnictwa, które zostały 

szczegółowo określone w § 3 Regulaminu, zwanych dalej z osobna „Uczestnikiem” lub łącznie 

„Uczestnikami”. 
5. Informacja o konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu poprzez wywieszone  

w widocznych miejscach plakaty oraz na stronie internetowej Organizatora – www.coi.pl. 
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.coi.pl w zakładce aktualności. 

7. Opublikowanie Regulaminu Konkursu, a także każdej zmiany Regulaminu, pod adresem podanymi 

w punkcie 6 powyżej, jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Uczestników. 
8. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847). 
9. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, 

które stanowią jedyne wiążące reguły, zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie 
przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają 

jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia 

roszczeń wobec Organizatora Konkursu. 
10. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 

 
§ 2.  Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie dla Narodowego Instytutu 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej 

NIO-PIB)  znaku słowno - graficznego (logo). Integralną częścią logo ma być nazwa “Narodowy 
Instytut Onkologii”. 

2. Logo NIO-PIB będzie opracowane i modyfikowane przez grafika w celu stworzenia Księgi Znaku 
NIO-PIB. 

3. Logo NIO-PIB będzie wykorzystywane w celu identyfikacji działalności NIO-PIB, jego przekazu 
wizerunkowego,  będzie umieszczane na wszelkich dokumentach NIO-PIB, materiałach 

informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, za pośrednictwem wszelkich nośników przekazu – 

zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi. 
 

 
§ 3.  Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 lat. 
2. Uczestnicy niepełnoletni są reprezentowani przez swoich opiekunów prawnych. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, członkowie 
ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

przysposobione. 
4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość projektów logo NIO-PIB. 

 

 



§ 4.  Wymagania, jakie powinien spełniać projekt i skutki ich niespełnienia 

 

1. Projekt logo NIO-PIB (dalej jako projekt) można prezentować i przedkładać w wersji papierowej 
i/lub elektronicznej.  

2. Projekt może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej 
ilości kolorów i znaków.  

4. Wersja papierowa projektu powinna być zaprezentowana na planszy w formacie nie mniejszym 

niż A4.  
5. Wersja elektroniczna projektu powinna być zapisana na płycie CD w formacie PDF, JPG lub PNG  

o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.  
6. Projekt powinien uwzględniać pole ochronne znaku.  

7. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.  
8. Do konkursu może być zgłoszony wyłącznie projekt, który nie brał udziału w innych konkursach.  

9. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w sposób, który umożliwiłby identyfikację 

uczestnika konkursu będącego autorem.  
10. Uczestnicy konkursu, których projekt nie spełniają któregokolwiek z wymogów niniejszego 

Regulaminu zostaną wykluczeni z konkursu.  
11. Zgłoszenie Projektu w konkursie jest równoznaczne z  zobowiązaniem się  Uczestnika do 

przeniesienia na Organizatora praw do korzystania z logo i rozporządzania nim przez Organizatora 

Konkursu, w przypadku nagrodzenia Uczestnika Nagrodą Główną, o której mowa w par. 6 ust. 1 
12. Jeżeli uczestnik konkursu, którego projekt został wytypowany na logo NIO-PIB nie podpisze 

umowy  
o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi, Komisja wyklucza 

uczestnika z konkursu i wyznacza następny według punktacji projekt jako zwycięski.  
13. Komisja nie bierze pod uwagę projektu, jeżeli uczestnik konkursu, będący jego autorem wycofał 

się  

z konkursu.  
14. Zgłoszone do konkursu projekty nie podlegają zwrotowi.  

15. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień 
do zgłoszenia projektów do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich.  

16. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania projektów.  
17. Zgłoszenie projektów w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego projektu. 
 

 

§ 5. Miejsce i termin składania projektów konkursowych  
 

1. Projekt wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać przez Kancelarię Organizatora w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. w lokalizacji ul. W. K. Roentgena 5, 02-

781 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo NIO-PIB” lub na adres 
mailowy: rzecznikprasowy@coi.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs na logo NIO-PIB”. 

2. Terminem zgłoszenia projektu jest datą wpływu do Organizatora.  

3. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie 
 

 
§ 6.  Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

 

1. Nagrodą przewidzianą w Konkursie jest pamiątkowe pióro z logo COI (dalej „Nagroda główna”) 
2. Nagroda główna zostanie przyznana najlepszemu projektowi.  

3. Komisja konkursowa będzie się składać z pracowników Organizatora (dalej: “Komisja 
Konkursowa”) wyznaczona przez Dyrektora Organizatora. 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:  
a. kryterium kreatywności – zgodnie z którym logo:  

 powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości  

i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która, wzbudza ciekawość i zainteresowanie 



 powinien odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki, którą 

wykorzystuje,  
kryterium przejrzystości przekazu zgodnie z którym logo ma służyć identyfikacji wizualnej NIO-

PIB  
i wyznaczonymi zadaniami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 

2019 roku pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326253 
 

b. kryterium funkcjonalności zgodnie z którym logo musi funkcjonować w wersji kolorowej i 

czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej,  
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Ogłoszenie wyników przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. za 
pośrednictwem strony internetowej Organizatora. 

7. Nagroda główna zostanie zrealizowana niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.  

8. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników. 
 

 
§ 7. Prawa autorskie 

 
1. W Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie Projekty, do których  Uczestnikowi przysługują 

wszelkie prawa autorskie. Projekt powinien mieć indywidualny charakter i być przejawem 

indywidualnej myśli twórczej uczestnika  tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoznaczne z oświadczeniem,  
że Uczestnikowi (w przypadku projektu, będącego dziełem współautorskim - odpowiednio 

Uczestnikom) przysługują autorskie prawa osobiste  oraz autorskie prawa  majątkowe do 

projektu oraz, że projekt w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.  
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, a projekt został stworzony wspólnie, przez 

współtwórców, Uczestnikowi musza jej przysługiwać autorskie prawa majątkowe go zgłoszonego 
projektu  a ponadto,  Uczestnik musi wskazać współtwórców, którym przysługują  autorskie 

prawa osobiste. Za naruszenie praw twórców  oraz praw osób, którym przysługują inne prawa 

do Projektu odpowiada Uczestnik Konkursu.  
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw 

majątkowych do stworzonego Projektu logo oraz udzieli Organizatorowi zezwolenia na 
wykonywanie praw zależnych do tego Projektu, w tym jego modyfikowania w celu wykorzystania 

w  systemie identyfikacji wizualnej. 
5. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Uczestnik - Zwycięzca Konkursu oraz 

Organizator zawrą stosowną umowę, na mocy której Uczestnik  przeniesie na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe  do zgłoszonego w Konkursie projektu oraz udzieli Organizatorowi 
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Projektu wraz z prawem korzystania z utworów 

powstałych w wyniku wykonywania tych praw zależnych i rozporządzania nimi. Prawa, o których 
mowa wyżej Uczestnik przeniesie na Organizatora na wszelkich polach eksploatacji  wskazanych 

w umowie zapewniających możliwość  korzystaniu przez Organizatora z Projektu zarówno w 

całości jak i jego poszczególnych elementów, zgodnie z celem, któremu jego stworzenie ma 
służyć,  w tym m.in. na niżej wymienionych polach eksploatacji:  

a.  korzystania z logo we wszelkiej działalności Organizatora,  w szczególności promocyjnej, 
reklamowej i informacyjnej,  

b. utrwalenia i zwielokrotnienia logo wszelkimi technikami graficznymi, zwielokrotnienia 
poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych, publicznego wykorzystania 

logo, nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity,  
c. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

wydawniczych, informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem logo,  
d. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie. 

 

6. Organizator Konkursu będzie wyłącznie uprawniony do uzyskiwania praw ochronnych do projektu 
nabytego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jak również do innych znaków 

powstałych  z wykorzystaniem tego projektu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326253


 

 

§ 8.  Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników, poprzez przesłanie 
pisma reklamacyjnego w formie pisemnej do lub w formie korespondencji e-mail na adres: 

dyrektor@coi.pl Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do 29 listopada 2019 r. 

2. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności zgłoszone po 
terminie lub bez zachowania wymaganej formy, nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 3 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji.  

4. O decyzji Komisji Konkursowej Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres 
Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie 

reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 
 

§ 9.  Naruszenie Regulaminu 
 

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w 

Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna. 
2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu. 

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w 
Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Organizator i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody 
przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

 
§ 10.  Postanowienia końcowe 

 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

2. Organizator posiada wyłączne prawo do określenia zakresu zadania konkursowego, sposobu 
wyłaniania Zwycięzców oraz ich nagradzania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA LOGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ........................................................................................ 

2. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................ 

3. E-mail: .................................................................................................................................... 

4. Tytuł i opis pracy konkursowej: ................................................................................................. 
 
 

 

.......................................    .......................................... 
(data i miejscowość)              (podpis uczestnika) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu NA LOGO NARODOWEGO 

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO 

INSTYTUTU BADAWCZEGO. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a 
przesłana/e przeze mnie praca/e wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb konkursu. 
 

 

 
.......................................    .......................................... 

(data i miejscowość)              (podpis uczestnika) 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej - 
Curie, adres email: iod@coi.pl  

3. podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na 
zaprojektowanie i opracowanie logo dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie – Państwowego Instytutu Badawczego; 

4. podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (przetwarzanie 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych); 

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa 
w pkt 3; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celu określonego w pkt 3; 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także 
w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO; 
9. Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celu określonego w pkt 3 nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


