
Konkurs JM Rektora  
na hasło promocyjne Politechniki Łódzkiej w Roku Jubileuszowym 

Regulamin 

§ 1 
PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Łódzka, a właściwą w sprawach 

organizacyjnych Konkursu komórką obsługującą jest Dział Promocji 
mieszczący się w Łodzi przy ul. Ks. I. Skorupki 10/12 (tel. 42 631 20 10, 
email: promocja@info.p.lodz.pl). 

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie hasła promocyjnego Politechniki 
Łódzkiej w Roku Jubileuszowym, zwanym dalej „hasłem”.  

3. Celem Konkursu jest wybranie hasła najlepszego spośród zgłoszonych. 
4. Zwycięskie hasło będzie wykorzystane w materiałach promocyjnych i podczas 

wydarzeń organizowanych w ramach jubileuszu 70-lecia Politechniki Łódzkiej. 

§ 2 
TERMINARZ KONKURSU 

 
1. Ogłoszenie Konkursu: 12 maja 2014 r. 

2. Ostateczny termin składania prac (decyduje data wpływu): 31 maja 2014 r. 
(do godz. 15:30). 

§ 3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy, doktoranci i studenci 
Politechniki Łódzkiej. 

2. Hasła mogą być zgłaszane indywidualnie lub jako zespół autorski. 
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 hasła (uczestnictwo 

indywidualne i zespołowe liczone jest łącznie). 
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia 2 zaklejonych kopert 

oznaczonych wyłącznie godłem i dopiskiem „Konkurs JM Rektora na hasło 
promocyjne Politechniki Łódzkiej w Roku Jubileuszowym”: 

 
1 koperta:  

- z propozycją hasła (zał. 1 do niniejszego Regulaminu); 
2 koperta: 

- z kartą identyfikującą (zał. 2 do niniejszego Regulaminu); 
- oświadczeniem, że zapoznał się z zasadami Konkursu i niniejszym 
Regulaminem (zał. 3 do niniejszego Regulaminu); 
- oświadczeniem, że wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych 
osobowych do publicznej wiadomości (zał. 4 do niniejszego Regulaminu); 
- oświadczeniem o posiadanych majątkowych prawach autorskich do 
stworzonego hasła (zał. 5 do niniejszego Regulaminu). 



 
6. Zgłoszenia niepełne, zawierające nieprawdziwe dane oraz oznaczone 

niezgodnie z instrukcją określoną w Regulaminie nie będą rozpatrywane.  
 

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do Organizatora kopert 
w terminie od 12 maja 2014 r. do 31 maja 2014 r. (do godz. 15:30). Decyduje 
data wpływu pracy. 

 
Prace należy dostarczać do Działu Promocji PŁ (Łódź, 90-924, ul. Ks. I. 
Skorupki 10/12, email: promocja@info.p.lodz.pl). 
 

7. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac konkursowych. Nadesłane materiały 
nie podlegają zwrotowi. 
 

8. Hasła nie mogą być bezpośrednio podpisane imieniem, nazwiskiem oraz 
oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu. 
Wszystkie powyższe informacje powinny znaleźć się jedynie w karcie 
zgłoszenia opatrzonej godłem (wybrane dwie litery i cztery cyfry, np. AA 
9999) dostarczonej w osobnej kopercie oznaczonej godłem. 
 

9. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 
 

§ 4 
WYMAGANIA, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ HASŁO 

 
1. Zwycięskie hasło będzie wykorzystane w materiałach promocyjnych i podczas 

wydarzeń organizowanych w ramach 70-lecia Politechniki Łódzkiej. 

Hasło powinno nawiązywać do 70-letniej tradycji Politechniki Łódzkiej, ale 
także wyrażać jej innowacyjny charakter, być oryginalne, pomysłowe, 
czytelne i łatwo powtarzalne. 
 
Uczestnik zgłaszający hasło posiada do niego pełnię praw autorskich  
i zapewnia, że nigdy wcześniej nie było ono wykorzystane. 
 

Prace muszą być opatrzone wyłącznie godłem podanym w Karcie zgłoszeniowej. 
 



§ 5 

JURY I KRYTERIA OCENY 
 

1. Zgłoszone hasła będą oceniane przez Jury w składzie powołanym przez 
Organizatora. 
 

2. Jury dokona oceny haseł i wyboru Laureata zgodnie z ustalonymi przez siebie 
kryteriami biorąc pod uwagę szczególnie:  

 
- zgodność z celami Konkursu, 
- oryginalność, 
- czytelność. 
 

3. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§ 6 
NAGRODA 

 
1. Autorowi / zespołowi autorskiemu zwycięskiego hasła zostanie przyznana 

kwota pieniężna w formie honorarium autorskiego w wysokości 2 000 PLN 
brutto (dwóch tysięcy złotych) z tytułu Umowy o przeniesienie praw 
autorskich. 
W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda 
zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. 
 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 
3. Zwycięzca / -y Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 
 
4. Przyjęcie nagrody oznacza zgodę autora nagrodzonego hasła na publiczne 

podanie imienia, nazwiska i zdjęcia Laureata. Zgodnie ze złożoną Umową  
o przeniesienia praw autorskich w przedmiocie przeniesienia autorskich praw 
majątkowych wraz z prawami zależnymi z chwilą przyznania nagrody autor 
projektu przenosi na rzecz Organizatora pełnię autorskich praw majątkowych 
do hasła na zasadach opisanych w oświadczeniu (załącznik nr 5). 

 
 



§ 7 
PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA ZWYCIĘSKIEGO HASŁA 

 
1. Zwycięskie hasło stanie się własnością Politechniki Łódzkiej, w zamian za 

wypłacone honorarium w oparciu o Umowę o przeniesieniu praw autorskich. 
Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność 
majątkowych praw autorskich do hasła oraz możliwością wykorzystania go do 
własnych potrzeb zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do 
niniejszego regulaminu.  
 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji 
zwycięskiego hasła, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego 
skutecznego wykorzystania.  

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia Konkursu. 
 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian  
w niniejszym Regulaminie. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia 

najlepszej hasła i bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania 
nagrody. 

 
4. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest 

dobrowolne, a Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich 
poprawienie. 

 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu. 



Załącznik 1  

 

Karta zgłoszeniowa 

 

 

GODŁO 
 

      

(np. AA 9999)  

 

 

HASŁO PROMOCYJNE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU JUBILEUSZOWYM: 

 

 

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

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

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



Załącznik 2 

 

Karta identyfikująca 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/-i oświadczam/y, że zgłoszona praca, podpisana godłem  
 

      

(np. AA 9999)  

należy do niżej podpisanego/-ych autora / -ów. 

 

 

Imię i nazwisko  Telefon  E‐mail  Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

………..……………………………………… 

miejscowość, data 

 



Załącznik 3 

 

Oświadczam/‐y, że zapoznałem/‐liśmy się z zasadami Konkurs JM Rektora na hasło promocyjne 

Politechniki Łódzkiej w Roku Jubileuszowym i w pełni akceptuję/‐my jego Regulamin. 

 

Imię i nazwisko  Telefon  E‐mail  Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

……………………………………… 

miejscowość, data 



Załącznik 4 

 

Ja/My, niżej podpisany/-i, wyrażam/‐y  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  swoich  danych 

osobowych  wyłącznie  na  potrzeby  konkursu  w  zakresie  koniecznym  do  prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 

Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

 

Imię i nazwisko  Telefon  E‐mail  Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

………..……………………………………… 

miejscowość, data 

 



Załącznik 5 

 

Ja/My, niżej podpisany/-i, oświadczam/-y, że zgłoszona praca należy do niżej podpisanego autora / 
zespołu autorów i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  
i osobistych praw autorskich.  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej niżej podpisana osoba zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

 

Imię i nazwisko  Telefon  E‐mail  Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

………..……………………………………… 

miejscowość, data 

 



Załącznik 6 

UMOWA O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  
ZAWARTA POMIĘDZY POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ 

A 

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

§1 

Twórca / Twórcy oświadczają, że: 

1. Jestem/‐śmy  autorem/‐ami  i  twórcą/‐ami  zwycięskiego  hasła,  zgłoszonego w  ramach  Konkursu  JM 

Rektora  na  hasło  promocyjne  Politechniki  Łódzkiej  w  Roku  Jubileuszowym  ogłoszonego  przez 

Politechnikę Łódzką, tj. …………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. wyłącznie mi/nam, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do hasła określonego w pkt. 

a), w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 

3. hasło  stanowi w  całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób  trzecich,  jest wolne od 

jakichkolwiek  zapożyczeń  oraz  nie  mają  miejsca  żadne  inne  okoliczności,  które  mogłyby  narazić 

Politechnikę  Łódzką  na  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  z  tytułu  korzystania  lub 

rozpowszechniania hasła; 

 

§2 

1. Niniejszym  przenoszę/  przenosimy  na  Politechnikę  Łódzką wszelkie  prawa majątkowe wraz  z  prawami 

zależnymi do hasła, o którym mowa w §1 pkt. 1; 

2. Przeniesienie  całości  autorskich  praw majątkowych  następuje  na  polach  eksploatacji  zgodnie  z  art.  50 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. 

‐ w zakresie utrwalania  i zwielokrotniania utworu  ‐ wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

‐ w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  ‐ wprowadzanie  do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

‐  w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  2  ‐  publiczne  wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§3 

1. Politechnika  Łódzka  zobowiązuje  się  zapłacić  z  tytułu  przeniesienia  praw  majątkowych  do  hasła  wraz  

z prawami zależnymi wynagrodzenie stanowiące kwotę pieniężną w wysokości 2 000 PLN. 

2. Kwota  zostanie  wypłacona  w  formie  przelewu  na  następujący  nr  rachunku  bankowego 

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

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§4 

1. W  sprawach nieuregulowanych  stosuje  się przepisy kodeksu  cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

 

§5 

1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
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