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Regulamin konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej  

‘Znaku jakości Federacji’ 
 

§ 1 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie identyfikacji wizualnej ‘Znaku jakości Federacji’ przy-

znawanego organizacjom pozarządowym (fundacjom i stowarzyszeniom) z województwa ku-

jawsko-pomorskiego. 

2. Identyfikacja wizualna, o której mowa w punkcie 1 powinna obejmować: 

a. logo wraz z nazwą promocyjną ‘Znaku jakości Federacji’, 

b. projekt certyfikatu ‘Znaku jakości Federacji’, 

c. projekt statuetki ‘Znaku jakości Federacji’, 

d. (ewentualnie) dodatkowe propozycje elementów identyfikacji. 

3. Projekty powinny być przystosowane do różnorodnego wykorzystania, w tym w wydawnic-

twach, materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym, w materiałach elek-

tronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, banerach promocyjnych i przy wszelkich wy-

darzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach. 

 

§ 2 Organizator i uczestnicy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki (ul. Mostowa 27, 87-

100 Toruń, NIP: 879-211-74-07) oraz Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

(ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń, NIP 956-227-18-84). 

2. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty prawne (m.in. agencje reklamowe, organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie socjalne) oraz pełnoletnie osoby fizyczne. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Każdy z uczestników może przesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń. 

 

§ 3 Przebieg konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie podpisanego zgłoszenia do udziału w kon-

kursie (wzór stanowi załącznik do regulaminu) wraz z projektami graficznymi elementów iden-

tyfikacji wskazanych w  § 1 (w wersji elektronicznej, w formatach .jpg lub .pdf). W przypadku 

statuetki: projekt powinien ukazywać ją pod różnymi kątami, do projektu dołączony powinien 

być opis określający: materiały, które będą użyte do realizacji, wymiary i technologię wykona-

nia. 

2. Zgłoszenie wraz z projektami należy dostarczyć (mailem [skan], pocztą tradycyjną lub osobi-

ście) do dnia 27 marca 2012 roku do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządo-

wych (ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń; federacja@federacja-ngo.pl, decyduje data wpływu). 

3. Wyboru oferty dokona Kapituła Znaku jakości Federacji (ocena będzie dotyczyła wartości me-

rytorycznych, estetycznych i funkcjonalnych projektów) do dnia 2 kwietnia 2012 roku. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli w ocenie Komisji złożone prace 

nie spełnią kryteriów w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 
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5. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Federacji. 

6. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 4 Nagroda w konkursie 

1. Ze zwycięzcą konkursu podpisana zostanie umowa o dzieło (na przekazanie praw autorskich i 

majątkowych do projektów) o łącznej wartości 1.650,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset 

pięćdziesiąt złotych). Jednocześnie zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji do-

tyczących produkcji certyfikatów i statuetek ‘Znaku jakości Federacji’. 

2. Po podpisaniu umowy projekty laureata, będące przedmiotem konkursu, staną się własnością 

Organizatorów, co jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do pro-

jektów oraz możliwością ich wykorzystywania dla własnych potrzeb Organizatorów. Organiza-

torzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich projektów, z posza-

nowaniem oryginalnej formy. 

3. Pozostałe prace, złożone w konkursie, zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

§ 5 Informacje dodatkowe 

1. ‘Certyfikat Znaku jakości Federacji’ promuje organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fun-

dacje) o wysokim standardzie zarządzania i funkcjonowania. Certyfikat będą mogły uzyskać 

organizacje, które pozytywnie przejdą procedurę weryfikacji dotyczącą przede wszystkim ja-

kości zarządzania organizacją, transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych 

działań oraz współpracy z otoczeniem. Proces weryfikacji prowadzony będzie przez Kapitułę 

Znaku jakości, a wręczenie certyfikatów nastąpi w czerwcu 2012 roku. 

2. Informacje o Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz o jej działalności 

są dostępne na stronie federacja-ngo.pl. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

2. Organizatorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatorów konkursu pod numerem telefonu 

56 652 23 56. 


