
REGULAMIN KONKURSU 

 

1.  Konkurs dotyczy projektu Medalu Jubileuszowego Wyższej Szkoły Gospodarki 

 (dalej zw. Konkursem). 

2.  Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Gospodarki (dalej zw. Organizatorem). 

3.  Celem Konkursu jest opracowanie wzoru Medalu Jubileuszowego zawierającego frazę  

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI 25 lat idei UNIWERSYTETU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

UNIVERSITY of ECONOMY - 25 years -  ENTERPRISE of KNOWLEDGE 

godło i/lub aktualny logotyp Wyższej Szkoły Gospodarki (dalej zw. Projektem). 

4.  Medal jest wyróżnieniem honorowym WSG, przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla 

Uczelni. 

5. projekt Medalu musi charakteryzować się oryginalnością i pomysłowością, formą nawiązującą do 

współczesnych trendów w projektowaniu i umożliwiającą wykonanie odlewu. 

6.  Opisy i wzory dotyczące godła, znaku firmowego i barwy Wyższej Szkoły Gospodarki dostępne są  

na stronie www.wsg.byd.pl pod wskazanymi linkami: 

http://www.wsg.byd.pl/id_154,studia-uczelnia-charakterystyka-symbole.html 

http://www.wsg.byd.pl/id_138,studia-informacje-dla-mediow.html 

7. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób posiadających zmysł plastyczny. Osoby niepełnoletnie 

mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod 

rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 

uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw zależnych do nagrodzonej pracy. 

9.  Termin zgłoszenia projektu zgodnego z założeniami Konkursu rozpoczyna się w dniu 20 lutego 

2014 r. i upływa w dniu 15 marca 2014r.  

10. Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (w krzywych) i zawierać opis techniczny,  

w którym zostaną podane rozwiązania technologiczne i materiałowe dotyczące zaprojektowanego 

Medalu, jego wymiarów. 

11. Projekty należy przesyłać na adres email medal@byd.pl z oznaczeniem „Konkurs”. 

12. W mailu proszę podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, pesel, numer telefonu.  

13. Przesłane projekty nie podlegają zwrotowi. 

14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową do końca marca 2014 r. 

http://www.wsg.byd.pl/id_154,studia-uczelnia-charakterystyka-symbole.html
http://www.wsg.byd.pl/id_138,studia-informacje-dla-mediow.html


15. Decyzja Komisji, podejmowana w wyniku głosowania i ogłaszana w formie uchwały pisemnej, jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

16. Za projekt, który wybierze Komisja, przyznana zostanie nagroda w postaci tabletu o wartości do  

3 tys. zł i bonusu edukacyjnego o wartości 1 tys. zł 

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się dodatkowo, poza 1 nagrodą, wyróżnienia. 

17. W przypadku wyboru projektu zespołowego nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. 

22. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni pod adresem 

www.wsg.byd.pl w dziale aktualności. 

23. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie w terminie do 

końca marca 2014 r. 

18.  Projekt Medalu Jubileuszowego WSG stanie się własnością Organizatora na podstawie zawartej 

umowy z autorem. 

19. Umowa daje możliwość Organizatorowi do nieograniczonego korzystania, rozporządzania  

i rozpowszechniania Projektu, w tym do: 

a) wyłącznego użytkowania i wykorzystania projektu we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej, informacyjnej, 

b) utrwalenia i zwielokrotnienia projektu dostępnymi technikami graficznymi, 

c) wprowadzenia do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wykorzystanego projektu w kraju i 

za granicami. 

20. Wyższa Szkoła Gospodarki nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych danych przez Uczestników Konkursu. 

21. Autor Projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, 

gdyby udostępniony Projekt naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie osób trzecich. 

24. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji Projektu,  

z poszanowaniem oryginalnej formy, a także prawo nie przyznania 1 nagrody  

w przypadku nie wystarczającego poziomu prac. 

25. W treści umowy, o której mowa w pkt. 18, zawarte zostanie postanowienie dotyczące 

przeniesienia na Wyższą Szkołę Gospodarki autorskich praw zależnych. 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa. 

http://www.wsg.byd.pl/

