
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO „POMERANIA FILM” 

 
1. Informacje ogólne. 
 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu logo Zachodniopomorskiego Funduszu 
Filmowego „Pomerania Film”, zwanego dalej ZFF, który będzie stanowić spójny znak graficzny 
zawierający herby: Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Koszalin oraz Miasta Szczecin 
i kojarzyć się będzie z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie  
 
Logo będzie umieszczane w czołówkach filmów koprodukowanych przez ZFF oraz wszystkich 
materiałach promocyjnych Funduszu. 
 
2. Organizator konkursu. 
 
Organizatorem konkursu jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
 
3. Cele konkursu. 
 
Celem konkursu jest wyłonienie logo ZFF spełniającego wszystkie kryteria konkursowe: 
 

1) Logo powinno nawiązywać do tematyki filmowej oraz zawierać herby: Województwa 
Zachodniopomorskiego, Miasta Koszalin i Miasta Szczecin, powinno także kojarzyć się  
z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

2) Do projektu należy dołączyć „księgę znaku” zawierającą: 

 prezentację wszystkich istniejących wariantów logo (np. wersji podstawowej  
i skróconej znaku), wersji kolorowej, monochromatycznej, achromatycznej, 
pozytywowej, negatywowej; 

 określenie pola ochronnego znaku,  

 konstrukcję logo - na siatce; 

 skrajne pomniejszenie znaku,  

 charakterystykę typografii i prezentację kroju pisma (typografia korporacyjna),  

 opis systemu kolorystycznego – podstawowe tryby kolorystyczne (RGB/ CMYK/ 
PANTONE).  

 
4. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników: 
 

1) Konkurs ma charakter otwarty; 
2) Konkurs ma charakter anonimowy; 
3) Udział w konkursie jest bezpłatny; 
4) W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin oraz pracownicy podmiotów 

wchodzących w skład komisji konkursowej. 
5) Uczestnicy konkursu mogą składać prace wyłącznie własnego autorstwa; 
6) Projekty należy dostarczyć organizatorowi w formacie PDF lub JPG w wersji elektronicznej  

na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej.  
7) Każda praca powinna zostać oznaczona ośmiocyfrowym kodem będącym kombinacją 4 cyfr, 

2 małych i 2 wielkich liter. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym 
samym kodem, w której winien znajdować się wypełniony formularz zawierający dane 
uczestnika; 

8) Projekty nie mogą być podpisane i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających na 
identyfikację autora; 

 
5. Wymagane oświadczenia dokumenty: 
 

1) Poprawnie wypełniony, umieszczony w zamkniętej kopercie formularz zgłoszenia (do pobrania 
na stronach internetowych: www.pomeraniafilm.pl ;  

2) Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
3) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i przyjęciem go bez 

zastrzeżeń;  
4) Pisemne oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu całości praw autorskich do projektów 

(dotyczy zwycięskiego projektu); 
 

 
 

http://www.pomeraniafilm.pl/


6. Miejsce, termin i sposób składania projektów. 
 

1) Informacje o konkursie będą umieszczone na stronach internetowych: www.pomeraniafilm.pl  
2) W kopercie zawierającej prace konkursowe należy umieścić zaklejoną kopertę zawierającą 

dane osobowe (imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres, nr tel.) oraz niezbędne 
oświadczenia (załączniki, o których mowa w pkt. 5. regulaminu); 

3) Kopertę zawierającą projekt z danymi osobowymi należy opisać w następujący sposób: 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” 
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 
Z dopiskiem: „KONKURS NA PROJEKT LOGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU 
FILMOWEGO „POMERANIA FILM” – NIE OTWIERAĆ! 

4) Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być zapakowane w sposób chroniący  
je przed uszkodzeniem; 

5) Koszty dostarczenia prac do siedziby organizatora ponoszą uczestnicy; 
6) Otwarcie złożonych kopert nastąpi w dniu rozstrzygnięcia konkursu; 
7) Koperty z danymi osobowymi zostaną otwarte po rozstrzygnięciu konkursu; 
8) Projekty należy składać w terminie do 18.05.2012 r. w sekretariacie Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. W przypadku nadsyłania prac 
drogą pocztową decyduje data dostarczenia ich do siedziby organizatora (potwierdzenie 
wpływu w sekretariacie do godz. 16.00). Prace, które doręczone zostaną na adres 
Organizatora po dniu 18.05.2012 r. nie będą uwzględniane w konkursie. 
 

7. Ocena prac konkursowych.  
 

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 12.06.2012 r.; 
2) Nadesłane prace ocenia jury konkursu w składzie:  

Cezary Cichy - Główny Specjalista ds. mecenatu nad kulturą Urzędu Miasta Szczecin, 
Barbara Igielska -Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,  
Dorota Pawłowska - Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  
w Koszalinie,  
Jolanta Rybkiewicz - Kierownik Działu Wystaw Artystycznych Zamku Książąt Pomorskich  
w Szczecinie,  
Przemysław Wraga - Kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,  
Beata Bogusławska - sekretarz organizacyjny konkursu - ZFF, Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie. 

3) Spośród zgłoszonych projektów, jury wybierze jeden projekt logo.  
 
8. Ogłoszenie wyników. 
 
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych: www.zamek.szczecin.pl  
i www.pomeraniafilm.pl. do dnia 15.06.2012 r., laureat dodatkowo zostanie poinformowany o wyniku 
drogą telefoniczną lub mailową.  
 
9. Nagroda. 
 

1) W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda finansowa w wysokości 3.500 zł brutto. 

2) Nagroda podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach; przekazana zostanie  

na wskazane przez laureata/laureatów konto bankowe po podpisaniu umowy, o której mowa 

w ust. 10. w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

3) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu. 
 
10. Umowa. 
 
Zwycięzca konkursu po jego zakończeniu podpisze umowę dotyczącą nieodpłatnego przeniesienia 
całości praw autorskich do logotypu. 
 

11. Informacje końcowe. 

1) Złożenie projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

2) Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie  

z przepisami prawa; 

http://www.pomeraniafilm.pl/
http://www.zamek.szczecin.pl/
http://www.pomeraniafilm.pl/


3) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub zmiany terminu jego 

rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, o czym uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.pomeraniafilm.pl ; 

4) Uczestnicy, których prace nie zostały nagrodzone, będą mieli możliwość ich odebrania  

 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, wej. A, F pok. 108, w terminie  

od 18.06.2012 r. do 25.06.2012 r. Po tym terminie materiały zostaną zniszczone; 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomeraniafilm.pl/

