
REGULAMIN KONKURSU NA wspólne LOGO

Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie wspólnego logo dla Kół Naukowych
Wydziału Mechanicznego jest Dziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) wspólnego 
dla Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego 

2. Logo wykorzystywane będzie przez Wydział do celów identyfikacyjnych, 
reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 10.12.2020 – 25.01.2021

III.Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci oraz pracownicy WM
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu 

indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Konkurs można zawiesić, zakończyć lub zmienić jego zasady w każdym czasie, po 

uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości publicznej, z zastrzeżeniem, że zmiana 
zasad Konkursu w żadnym stopniu nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa
w Konkursie.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 
wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

1. Znak powinien mieścić się w polu 10 cm x 10 cm w swej treści projekt nie może 
zawierać elementów sprzecznych z polskim prawem.
a.   Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;



i. być czytelne i łatwe do zapamiętania,
ii. być łatwo identyfikowane z Wydziałem
iii. wzbudzać pozytywne emocje, 
oraz składać się :

i. tylko z logotypu (stylizacji literowej)
ii. tylko z elementu graficznego będącego symbolem
iii. zawierać połączenie obu tych elementów.

2. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
3. Logo ma być przygotowane w następujących formatach: rastrowym- *.psd i 

wektorowym *.cdr, lub w innych formatach umożliwiających edycję w formie 
rastrowej i wektorowej.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 25.01.2021r., do opisanego pudła mieszczącego się przy
portierni budynku A, na płytkach CD, w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, 
adresem mail, nr telefonu oraz kierunkiem studiów. Dodatkowo zgłoszenie należy 
wysłać na adres e-mail: anna.boratynska-sala@pk.edu.pl

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 
konkursu, nie będą podlegały ocenie.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
5. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi Wydziału Mechanicznego,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych (czy tutaj nie sprecyzować komisji konkursowej – Dziekan 
lub Prodziekan może być w Komisji, na pewno ktoś ze Wzornictwa i Pani jako Przew.Kół -
-BSZ)

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Dziekana Wydziału Mechanicznego wraz z 
Komisją Konkursową w składzie:
◦ Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK – przewodniczący Komisji
◦ dr Jan Bosak – ekspert
◦ dr inż Anna Boratyńska-Sala, pełnomocnik Dziekana WM ds. Studenckich Kół 

Naukowych
◦ przedstawiciel Samorządu Studenckiego
◦ przedstawiciel Doktorantów



VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł
3. Planowana data ogłoszenia wyników 03.02.2021
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.
5. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, 

prezentująca wszystkie zakwalifikowane prace.

Dziekan Wydziału Mechanicznego
    prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek


