
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 
ROKU 100-LECIA HARCERSTWA BYDGOSKIEGO 

Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto. 
I Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu materiałów dotyczących  
obchodów Roku 100-lecia harcerstwa bydgoskiego. 
2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i pro- 
mocyjnych związanych z obchodami 100-lecia. 

    3. Konkurs trwa od 1 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. 
II Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział zuchy, harcerze i instruktorzy mający przydział służbowy do Hufca 
ZHP Bydgoszcz-Miasto. 
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub    
zespołowo. 

    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 Hufca    
ZHP Bydgoszcz-Miasto. 

    6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
III Forma prezentacji pracy konkursowej 
    1. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

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

• Prace można wykonać ręcznie, dowolną techniką plastyczną na dowolnym formacie papieru (max 
A4) lub korzystając z technik komputerowych. 

• Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 
� być czytelne i łatwe do zapamiętania, 
� być łatwo identyfikowane z tematem konkursu, 
� składać się: 

a) tylko z logotypu (stylizacji literowej), 
b) tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 
c) lub też zawierać połączenie punktu b i liczby 100. 

     2. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 
IV  Miejsce, sposób i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać w siedzibie Komendy Hufca Bydgoszcz-Miasto lub przesłać pocztą (ul. 
Dworcowa 56  85-010 Bydgoszcz) załączając: 

      - pracę opisaną na odwrocie hasłem lub płytę opisaną hasłem z nagraną pracą, jeżeli jest ona  wykona-   
       na techniką komputerową, 
      - kopertę z informacją na załączniku do regulaminu, opisaną takim samym hasłem. 
      2. Prace należy składać do dnia 10 czerwca 2016 r. Organizator nie zwraca prac. 
      3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą  
       podlegały ocenie komisji konkursowej. 
      4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
V  Kryteria oceny prac konkursowych 
      Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
      1) zgodność projektu z tematem konkursu, 
      2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 
      3) czytelność i funkcjonalność projektu, 
      4) estetyka wykonania projektu. 
VI  Ocena prac konkursowych 

1. Wyboru zwycięskiego projektu dokona komisja konkursowa powołana przez komendantkę hufca 
do 31 maja 2016 r.  

      2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 
      3. Planowana data ogłoszenia wyników – 30 czerwca 2016 r. 
      4. Wyniki i informacja o odbiorze nagród zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej i fanpage`u hufca. 


