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Regulamin konkursu   na opracowanie wstępnych  projektów graficznych : 

• dorocznej nagrody „LAUR MŁODEGO WIRTUOZA”   

• logo  Koncertu Absolwentów „Laury Młodych Wirtuozów” 

 

I. Organizator konkursu 

1.  Elbląski Klub Rotary, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opracowanie 

wstępnych projektów: 

1.1. Wzoru Nagrody p.n. „Laur Młodego Wirtuoza” przedstawionego w formie graficznej 

1.2. Wzoru znaku graficznego  jako logotypu Koncertu p.n. „Laury Młodych Wirtuozów” 

II. Przedmiot i cel konkursu 

1.Przedmiotem konkursu jest  opracowanie wstępnego projektu graficznego, obrazującego wzór 

nagrody pn. „Laur Młodego Wirtuoza” (zwanej dalej Nagrodą), będącego inspiracją do późniejszego 

stworzenia materialnej postaci tej Nagrody, której przeznaczeniem  będzie uhonorowanie wybitnych 

absolwentów klas maturalnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza 

Wiłkomirskiego w Elblągu, na dorocznym uroczystym Koncercie pod nazwą „Laury Młodych 

Wirtuozów”. 

2. Przedmiotem konkursu jest równocześnie opracowanie wstępnego projektu znaku graficznego 

Koncertu „Laury Młodych Wirtuozów” (zwanego dalej Logo), będącego inspiracją do późniejszego 

stworzenia znaku identyfikacyjnego Koncertu „Laury Młodych Wirtuozów”. Przez wstępny projekt 

znaku graficznego rozumie się logotyp (stylizację literową)  z elementem graficznym – symbolem. 

Logo będzie  wykorzystywane przez Organizatora do umieszczania na wszelkich materiałach  

promocyjnych,  popularyzatorskich i korespondencyjnych oraz innych materiałach związanych z 

organizacją Koncertu „Laury Młodych Wirtuozów”. 

3. Organizator informuje, że właściwe z punktu widzenia potrzeb Organizatora, wdrożeniowe 

projekty Nagrody „Laur Młodego Wirtuoza” oraz Logo, stworzy  wykonawca  wybrany przez 

Organizatora. 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac konkursowych zgodnie z 

wymaganiami  określonymi w niniejszym Regulaminie. 

2.Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne oraz jest równoznaczne z akceptacją 

warunków konkursu. 

3. Prace konkursowe muszą być realizowane indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić  

tylko jeden  projekt Nagrody i jeden projekt Logo. 

4. Uczestnik  dostarcza autorskie projekty Nagrody i  Logo łącznie, w jednym zgłoszeniu. 
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5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Organizatora  konkursu – Elbląskiego Klubu Rotary. 

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac projektowych.  

6. Wyłonione podczas konkursu projekty Nagrody i Logo stają się własnością Organizatora konkursu, 

który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować osobom fizycznym i prawnym. 

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej w wybranych 

przez Organizatora środkach masowego przekazu, publikację w materiałach promocyjnych 

Organizatora – elektronicznych i papierowych oraz w dokumentacji konkursowej. 

8. Zwycięstwo w konkursie nie jest jednoznaczne z wiernym odzwierciedleniem zwycięskiego 

projektu w docelowych (wdrożeniowych) projektach Nagrody  i Logo . 

9. Do uczestnictwa w konkursie niezbędne jest dołączenie do zgłaszanego projektu wszystkich, 

dotyczących autora, wypełnionych i podpisanych załączników.  Zgłoszenia, które nie będą zawierały 

jednego lub więcej spośród ww. elementów mogą nie być brane pod uwagę. Obowiązujące  

załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia autora pracy, który nie osiągnął  pełnoletności 

• Załącznik nr 2 -  Formularz zgłoszenia  autora pracy, który jest pełnoletni 

• Załącznik nr 3 – opis projektu 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z przyczyn od 

niego niezależnych. 

11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik 

konkursu. 

IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać w  terminie do  12. XII.2022 r,  w Sekretariacie ZPSM im. 

Kazimierza Wiłkomirskiego , ul. Romualda Traugutta 91, 82-300 Elbląg, w zamkniętych 

kopertach          opatrzonych następującymi  napisami:   

• Konkurs  „Laury Młodych Wirtuozów”    

•  GODŁO   

GODŁO autora projektu może być  literowe albo literowo-cyfrowe,  złożone z 4 do 8 znaków , 

zapisane wielkimi literami/cyframi. 

Wewnątrz tej koperty należy umieścić: 

• projekty   graficzne Nagrody i Logo, opatrzone  GODŁEM autora 

• wypełniony  i  podpisany GODŁEM autora formularz Załącznika nr 3 – Opis projektu 

•  drugą zamkniętą kopertę,  opisaną wyłącznie GODŁEM  autora projektu  i zawierającą 

właściwy dla autora projektu (osoba pełnoletnia/niepełnoletnia) wypełniony formularz 

Załącznika nr 1 albo nr 2. 
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V. Forma prezentacji pracy konkursowej oraz  główne, oczekiwane cechy projektów 

1. Prace konkursowe należy wykonać stosując wybrane dowolne techniki , np.: plastyczne (szkic, 

rysunek), komputerowe (wydruk) 

2. W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy dodatkowo załączyć ją na nośniku 

danych  jako: 

• zapis wektorowy (preferowany format SVG) 

• pliki o rozszerzeniach: PDF 300 DPI; TIFF 300 DPI; JPG 300 DPI. 

3. Pliki muszą umożliwiać zmiany skali i proporcji obrazu, bez utraty jego jakości. 

4. Projekt Nagrody  powinien nawiązywać do  uniwersalnego emploi  absolwentów ZPSM oraz 

uwzględniać symbolikę wyróżnienia, zawartą w nazwie nagrody.  Autor powinien  dostarczyć  wraz z 

projektem  graficznym  także Załącznik nr 3 – Opis projektu, podpisany wyłącznie GODŁEM autora 

3. Projekt Logo powinien nawiązywać  zarówno do symboliki zaprojektowanej Nagrody, jak też  

podkreślać mecenat Rotary  nad  młodymi talentami. Istotne cechy logo, podlegające ocenie Komisji 

Konkursowej, to:  

a) ma być  spójne z założeniami konkursu, czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b) nie może zawierać elementów obraźliwych i naruszających prawa i uczucia osób trzecich, 

b) ma być  łatwo identyfikowane z Rotary, 

c) ma wzbudzać pozytywne emocje, 

d) nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym (maksymalnie 4 

kolory w tym dwa typowe dla logo Rotary International  - patrz.:  http://rotaryelblag.pl/) 

d) powinno składać  się z logotypu (stylizacji literowej) oraz elementu graficznego (sygnet), 

nawiązującego symbolicznie do wzoru  Nagrody, z wkomponowanym  elementem/elementami  

symbolizującymi mecenat Rotary ,  

e) projekt Logo powinien być opatrzony w Załączniku nr 3 podobnym opisem jak projekt Nagrody. 

V. Kryteria oceny prac konkursowych  

 Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Wartości projektowe:  zgodność z założeniami konkursu, oddanie specyfiki emploi absolwentów 

ZPSM, estetyka, spójność kolorystyki i formy. 

2. Wartości marketingowe:  oryginalność pomysłu,  lekkość konstrukcji  i  łatwość jej odwzorowania , 

łatwość zapamiętywania i rozpoznawania. 

3. Wartości użytkowe:  czytelność  i funkcjonalność w aspekcie różnorodnego zastosowania 

promocyjno-informacyjnego. 

d) Szacunkowy koszt wykonania ( to kryterium dotyczyć  będzie  wyłącznie projektu Nagrody). 
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VI. Rejestracja, ocena prac konkursowych i wybór laureata Konkursu 

1. Sekretariat ZPSM wprowadzi zgłoszone projekty do rejestru Konkursu,  bez otwierania  kopert, 

odnotowując w rejestrze i na zewnętrznej kopercie, pod   GODŁEM autora, także  datę przyjęcia 

zgłoszenia. Dla projektów przesyłanych pocztą decydująca będzie data stempla pocztowego. 

2. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową  mającą do dyspozycji  wyłącznie GODŁA 

uczestników oraz ich prace konkursowe wraz z  Załącznikiem nr 3 – Opis projektu . Na etapie oceny 

prac konkursowych Komisja Konkursowa pozostaje bez dostępu do danych osobowych uczestników. 

3. Żadna osoba wchodząca w skład Komisji Konkursowej nie może być uczestnikiem konkursu. 

4. Komisja skontroluje zgodność zgłoszeń z warunkami Regulaminu Konkursu i dokona oceny prac 

konkursowych.   

5.Komisja Konkursowa na podstawie sumy  ocen punktowych  przyznanych autorowi za  projekty 

Nagrody i Logo wytypuje zwycięzcę konkursu, zapisując w protokole wyłącznie GODŁO autora 

wybranego na zwycięzcę konkursu.  

6. Po dokonaniu i zaprotokołowaniu GODŁA wybranego laureata konkursu nastąpi ujawnienie 

zawartości wewnętrznej koperty (tzn.: Formularza Zgłoszenia) z  danymi osobowymi autora i 

wprowadzenie tych danych do protokołu. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji Konkursowej 

oraz  Protokolant.   

7. Komisja Konkursowa  może, przed ostatecznym zakończeniem protokołu, wystąpić do  autora 

zwycięskiego projektu o  niezwłoczne uzupełnienie istotnych danych, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

7.Wszystkie złożone  do konkursu projekty nie podlegają zwrotowi i pozostają w siedzibie 

Organizatora. Po zakończeniu konkursu zostaną dołączone do dokumentacji konkursowej.  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i  nagroda dla zwycięzcy 

1.W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięską  pracę. Decyzja ta  

przesądza o wyborze laureata konkursu  oraz  przyznaniu nagrody.  Jest ona ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

3.Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w kwocie  2000 zł  (dwa tysiące zł). 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie  nagrody  

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 22.XII. 2022 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

• Elbląskiego Klubu Rotary                              - http://rotaryelblag.pl/ 

• Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych - http://www.elmuzyka.edu.pl/zpsm/ 

oraz w lokalnych mediach, patronujących projektowi Koncertu „Laury Młodych Wirtuozów”. 

3.Wręczenie nagrody laureatowi konkursu nastąpi na forum Walnego Zgromadzenia Elbląskiego 

Klubu Rotary, z udziałem zaproszonych Gości, w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi. 

http://rotaryelblag.pl/
http://www.elmuzyka.edu.pl/zpsm/

