ZAPROSZENIE DO KONKURSU
NA OPRACOWANIE ZNAKU SŁOWNO – GRAFICZNEGO, LOGOTYPU
„KRONOLAND”.
Organizator:
Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Serbska 56, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejony w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052023, NIP
928-00-12-700, REGON:970327738, kapitał zakładowy: 60.000.000 zł, www.kronopol.pl
będący częścią Holdingu Swiss Krono Group, światowego lidera w branży materiałów
drewnopochodnych, działający na terenie Polski od 1994 roku, posiadający w swej ofercie
materiały drewnopochodne przeznaczone dla meblarstwa, budownictwa i wykończenia
wnętrz, zaprasza wszystkich,
- którzy chcą mieć swój wkład w budowanie historii Spółki,
- którzy chcą pomóc nam odzwierciedlić, przy pomocy logotypu, naszą aktywność o
charakterze społecznym, dobroczynnym i ekologicznym,
do wzięcia udziału
„KRONOLAND”*.
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Konkurs trwa: od 01.09.2012 do 31.10.2012 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.500 zł brutto.

Wszelkie pytania na temat Konkursu można zadać:
- telefonicznie nr. 68 36 31 245/362 lub
- elektronicznie pod adresem: marketing@kronopol.pl lub
- wypełniając formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.kronopol.pl

* organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo KRONO wyłącznie na potrzeby konkursu, wyłącznie do
wykorzystania w projektach niniejszego konkursu. Zgoda jest udzielana na czas trwania konkursu. Aby
otrzymać logo, prosimy o kontakt marketing@kronopol.pl

Załączniki:
1. Regulamin Konkursu
2. Formularz zgłoszenia
3. Wzór oświadczenia
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Załącznik nr 1
REGULAMIN KONKURSU:
1. Wstęp
Organizatorem konkursu jest Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ulicy
Serbskiej 56, 68-200 Żary, zwany dalej „Organizatorem”;
2. Przedmiot i cel konkursu
Celem konkursu jest opracowanie znaku słowno-graficznego - Logo KRONOLAND,
który będzie wykorzystywany do identyfikacji działalności Organizatora na
płaszczyźnie społecznej i ekologicznej. Wybrane w konkursie logo wykorzystane
będzie we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych, serwisach
internetowych oraz w innych materiałach przygotowanych i wydawanych oraz
rozpowszechnianych na potrzeby Organizatora;
3. Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie
3.1.
Konkurs swoim obszarem obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3.2.
Do Konkursu może przystąpić każdy.
3.3.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców,
bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia.
3.4.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu,
członkowie jury, a także członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych
wcześniej;
4. Warunki udziału w Konkursie
4.1.
Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe przesłanie zgłoszenia
uczestnictwa oraz przekazanie Organizatorowi prac.
4.2.
Każdy z uczestników konkursu (osoby fizyczne lub prawne) może zgłosić
dowolną liczbę prac. Każdy projekt na odwrotnej stronie powinien być
opatrzony czytelnym podpisem autora, umożliwiającym jego identyfikację.
4.3.
Prace mogą być wykonywane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W
przypadku pracy zespołowej należy jednoznacznie wskazać przewodniczącego
zespołu, który będzie jej reprezentantem i któremu w przypadku wygranej
zostanie wypłacona nagroda.
4.4.
Uczestnictwo w konkursie wymaga wypełnienia „Formularza zgłoszenia w
konkursie”, potwierdzającego jednoznacznie akceptację warunków niniejszego
regulaminu przedstawionego przez Organizatora.
4.5.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) dla potrzeb konkursu;
4.6.
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem
projektu logo ponosi uczestnik konkursu.
4.7.
Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace własnego autorstwa. Prace
konkursowe nie mogą naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności
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4.8.

4.9.

intelektualnej osób trzecich. Uczestnik poprzez udział w konkursie, oświadcza,
że prawa do dzieła należą do niego w całości i nie są w żaden sposób
obciążone na rzecz osób trzecich oraz, że jest świadomy odpowiedzialności za
naruszenie takich praw.
Uczestnicy konkursu deklarują i akceptują, że prac stworzonych na potrzeby
udziału w konkursie na opracowanie znaku słowno-graficznego „KRONOLAND”
nie wykorzystają w całości lub w części w innych konkursach o podobnym
charakterze. Zapis dotyczy wszystkich prac, które wzięły udział w konkursie.
Prace konkursowe zapisane w formie cyfrowej (pliki A4 w formacie
.jpg, .pdf lub .eps w rozdzielczości 300 dpi) na płycie CD lub DVD oraz
w wersji papierowej (format A4) należy nadsyłać na adres Kronopol Sp. z
o.o., ul. Serbska 56, 68-200 Żary z dopiskiem Dział Marketingu – „Konkurs na
logo” w terminie do 31.10.2012 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą
brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu. W korespondencji należy podać
następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
adres korespondencyjny.

5. Projekt znaku graficznego powinien:
5.1. składać się ze znaku słowno – graficznego z wkomponowanym
istniejącym logo KRONO*,
5.2.
funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw – negatyw),
monochromatycznej i achromatycznej,
5.3.
być łatwo skalowalny,
5.4.
być wykonany w formacie wektorowym,
5.5.
wykazywać jak najniższy stopień podobieństwa do innych znaków używanych
na rynku, tak by nie wprowadzać w błąd,
5.6.
nadawać się do odróżnienia od znaków towarowych używanych dla oznaczenia
towarów przez innych przedsiębiorców.
6. Postanowienia ogólne
6.1.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie
lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki,
6.2.
Przysłanych prac konkursowych Organizator nie odsyła,
6.3.
Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez jury powołane przez Organizatora
konkursu,
6.4.
Rozstrzygnięcie konkursu przez jury jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie z wyłączeniem sytuacji gdy zwycięski projekt znaku graficznego
narusza warunki punktu 4.7 niniejszego regulaminu,
6.5.
Kryteria oceny prac konkursowych oprócz cech podanych w pkt. 5 Regulaminu
- zgodność z regulaminem,
- czytelność przekazu i zgodność tematyczna,
- estetyka,
- wartość marketingowa: łatwość rozpoznania i zapamiętania,
- oryginalność,
- zdolność rejestracyjna.
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6.6.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie
praw autorskich osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w
przypadku, gdy wystąpią roszczenia osób trzecich do nadesłanego projektu.
6.7.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez
rozstrzygnięcia (tj. bez wskazania zwycięskiej pracy) bez podania przyczyny.
6.8.
Jury przyzna autorowi/autorom zwycięskiej pracy nagrodę w wysokości 4.500
zł brutto. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna i
przekazana zostanie na ręce przewodniczącego zespołu.
6.9.
Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10
ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. Ust. Z 2010 roku, Nr 51, poz. 307 z póź. zmianami) i jest
opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%
nagrody zgodnie z artykułem 30 powołanej ustawy.
6.10. W przypadku, jeśli zwycięzcą konkursu zostanie osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, a praca konkursowa zostanie wykonana w związku z
tą działalnością, nagroda może zostać uznana za przychód z działalności
gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w odniesieniu
do którego Organizator nie będzie zobowiązany wykonywać obowiązku
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
6.11. Autor/autorzy zwycięskiej pracy przed otrzymaniem nagrody zobowiązany
jest:
- przekazać Organizatorowi projekt logo KRONOLAND w formacie A4 .eps w
rozdzielczości 300 DPI w CMYK,
przekazać
projekt
Logo KRONOLAND
w
formacie wektorowym
(skalowalnym),
- podpisać z organizatorem umowę o przeniesieniu praw majątkowych.
6.12. Autor/autorzy zwycięskiej pracy przeniosą na organizatora – w ramach
wynagrodzenia w postaci przyznanej nagrody pieniężnej – majątkowe prawa
autorskie do opracowanego przez siebie logo jak również uprawnienie do
wykonywania osobistych praw autorskich do utworu (w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z
2006 roku Nr 90 poz. 631 z póź. zmianami) na wszelkich polach eksploatacji, a
w szczególności:
- wyłącznego używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej
działalności reklamowej, sponsorskiej, dobroczynnej, informacyjnej i
usługowej,
- utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami
graficznymi,
- zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na
wszelkich nośnikach elektronicznych,
- publicznego wystawienia i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich
imprezach,
- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelit,
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6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

- wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów
promocyjnych, reklamowych, poligraficznych z wykorzystaniem pracy
konkursowej,
- najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej;
- do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową
w kraju i za granicą,
- zarejestrowania jako znaku towarowego.
Wraz z prawami autorskimi autor/autorzy zwycięskiej pracy przeniosą na
organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonanie
zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy
stanowiących szkice zwycięskiej pracy konkursowej.
W przypadku wygranej uczestnik udzieli organizatorowi nieodwołalnej zgody
na rozpowszechnianie znaku graficznego bez wskazywania imiennie i nazwiska
uczestnika oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu,
a także do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian w znaku
graficznym (w tym: możliwość przekształceń kolorystycznych, skali, treści),
Wszelkie pytania na temat konkursu proszę kierować telefonicznie do
Jarosława Masina, numer telefonu 68 36 31 245, e-mail: j.masina@kronopol.pl
Organizator konkursu ma wyłączne prawo do rozstrzygania sytuacji, których
niniejszy regulamin nie określa.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu
7.1.
Data ogłoszenia wyników nastąpi do 30.11.2012 r.
7.2.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
organizatora (www.kronopol.pl).
7.3.
Z autorem/autorami zwycięskiej pracy Organizator skontaktuje się
bezpośrednio.

* organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo KRONO wyłącznie na potrzeby konkursu, wyłącznie do
wykorzystania w projektach. Zgoda jest udzielana na czas trwania konkursu. Aby otrzymać logo, prosimy o
kontakt marketing@kronopol.pl
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Załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko (nazwa podmiotu)
Ilość zgłaszanych projektów
Adres do korespondencji:

………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ul. ……………………………………………………
kod …………………… miejscowość ……………………………………
telefon ……………………………………………………
e-mail. ……………………………………………………

Charakterystyka projektu – w jaki sposób projekt nawiązuje do działalności Spółki
Kronopol Żary na płaszczyźnie społecznej, dobroczynnej i ekologicznej (pole
nieobowiązkowe).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika/uczestników konkursu)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie projekt/ty do konkursu na
opracowanie znaku słowno-graficznego – logo KRONOLAND, jest/są moim dziełem
i nie naruszają niczyich osobistych praw autorskich. Jednocześnie jestem
świadom/świadoma odpowiedzialności prawnej za naruszenie takich praw.
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem niniejszego konkursu,
w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich.
Postanowienia regulaminu oraz treść umowy o przeniesieniu praw majątkowych
przyjmuję bez zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) dla potrzeb
realizacji konkursu przez Organizatora.

…………………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika/uczestników konkursu)
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Żary, 16.10.2012 r.

ANEKS z dnia 16.10.2012 do regulaminu konkursowego
na Logo KRONOLAND.

Organizator:
Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Serbska 56, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejony w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052023, NIP
928-00-12-700, REGON:970327738, kapitał zakładowy: 60.000.000 zł, www.kronopol.pl
Wprowadza z dniem 16.10.2012 zmiany w brzmieniu regulaminu konkursowego z dnia
11.07.2012 w następujących miejscach i zakresach:
Konkurs trwa: od 01.09.2012 do 30.11.2012 r.
Punkt 7.1. otrzymuje brzmienie
Data ogłoszenia wyników nastąpi do 31.12.2012 r.
W pozostałym zakresie regulamin nie ulega zmianie.
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