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Regulamin KONKURSU NA LOGO Filmoteki Narodowej – 
Instytutu Audiowizualnego. 
 
 
 
 

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ogłasza konkurs na stworzenie 
znaku graficznego (logo), który będzie wykorzystywany jako promocyjny znak 
identyfikacyjny FINA. Konkurs na znak graficzny jest wynikiem m.in. udziału 
FINA w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i zmianami jakie w sferze 
cyfrowej zachodzą w instytucji.  
 
 
 
 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (dalej jako FINA) z siedzibą w Warszawie ul. 
Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”, ogłasza konkurs na opracowanie 
projektu graficznego nowego znaku graficznego (LOGO) Filmoteki Narodowej – Instytutu 
Audiowizualnego. 
 

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU  

 
1. Przedmiotem konkursu jest wybranie oryginalnego, nowego projektu znaku graficznego FINA 

(zwany dalej jako „Projekt”), który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Filmoteki Narodowej 
– Instytutu Audiowizualnego. 
   

2. Nowy znak graficzny będzie wykorzystywany i umieszczany w całej działalności FINA, w tym m. 
in. na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, 
ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych, na 
stronach internetowych Organizatora i instytucji z nim współpracujących oraz w mediach 
społecznościowych i w promocyjnych materiałach multimedialnych, a także w formie szyldów, 
tablic informacyjnych lub innego oznaczenia siedziby FINA.  

 
3. Nowy znak graficzny powinien podkreślać charakter i specyfikę instytucji kultury, a także 

jednoznacznie identyfikować FINA.  
 

 
 

III. WARUNKI UCZESTNICWA W KONKURSIE  
 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.  
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, osób prawnych i przedsiębiorców prowadzących działalność,   zajmujących 
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się projektowaniem graficznym, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, studentów, 
absolwentów czy pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych,.  

4. W przypadku osób fizycznych w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych .  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy FINA oraz członkowie Jury, a także członkowie 
ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, osoby przysposobione, 
rodzeństwo, małżonków i powinowatych do II stopnia.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
i. wypełnienie Karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.fina.gov.pl  
ii. złożenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu 

Konkursu,  
iii. dostarczenie dokumentu poświadczającego wykształcenie (legitymacja, dyplom)  

lub fakt zatrudnienia w wyższej uczelni artystycznej (stosowne oświadczenie 
pracodawcy) lub prowadzonej działalności gospodarczej 

iv. złożenie pracy konkursowej z Projektem zgodnie z brzmieniem rozdziału IV w 
terminie do 20 listopada 2022 roku do godz. 23.59.  

7. Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia, o której mowa powyżej, a tym samym udział w 
niniejszym Konkursie są równoznaczne z oświadczeniem, że: 

a) Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa autorskie do Projektu oraz prawa zależne w 
rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 
21.05.2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062); 

b) Uczestnik Konkursu jest dysponentem Projektu oraz Projekt nie jest obciążony prawami osób 
trzecich, ani nie narusza praw osób trzecich; 

c) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Projektu 
na czas trwania Konkursu i w celach związanych z jego przeprowadzeniem;  

d) Uczestnik zapoznał się i zaakceptował warunki określone w Regulaminie Konkursu;  
e) Uczestnik Konkursu nie narusza żadnego z  postanowień Regulaminu Konkursu;  
f) Zaproponowany Projekt powstał wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu, jest utworem 

pierwotnym i nie był wcześniej nigdzie wykorzystywany;  
g) W przypadku uznania złożonego przez Uczestnika Konkursu Projektu za najlepszy (wygrania 

Konkursu), Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Organizatora dokumentów 
niezbędnych do zawarcia umowy oraz przeniesienia na FINA autorskich praw majątkowych i 
praw zależnych do Projektu na wszystkich polach eksploatacji na zasadach określonych we 
wzorze umowy będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu i stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

h) W przypadku uznania Projektu za najlepszy (wygrania Konkursu) złożonego przez Uczestnika 
Konkursu prowadzącego działalność gospodarczą, Uczestnik zobowiązuje się, przed 
podpisaniem umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
dostarczyć do siedziby Organizatora niezbędne dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie daty i pieczątki firmowej oraz 
podpisu osoby uprawnionej. W przypadku Uczestników Konkursu zarejestrowanych w Polsce 
dopuszcza się złożenie wydruków elektronicznych wersji dokumentów z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

i) w przypadku uznania Projektu Uczestnika/Uczestników za najlepszy, Uczestnik lub 
Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w przypadku osób fizycznych imienia i nazwiska 
Laureata Konkursu (Laureatów Konkursu), a także zwycięskiego Projektu oraz umieszczenia 
tych informacji w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora oraz na wystawach, 
w mediach i Internecie.    

8. Karta zgłoszenia powinna być uzupełniona w sposób kompletny.  
9. Zgłoszenia z pracami konkursowymi, które nie będą uznane za najlepsze nie będą odsyłane 

Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać prac, które nie zostały 
nagrodzone.  Po rozstrzygnięciu konkursu nadesłane pracę zostaną komisyjnie zniszczone.   
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IV. SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Każdy Projekt należy przedstawić w dwóch wariantach:  
 

a) Wariant pierwszy: napis FINA lub napis FINA i dodatkowy znak graficzny z napisem  
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.  

b) Wariant drugi: napis FINA lub napis FINA i dodatkowy znak graficzny bez napisu 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. 

2. Pracę konkursową, o której mowa w ust. 1 należy zaprezentować w postaci 
wydrukowanych plansz A4 w układzie pionowym na sztywnym podkładzie. 

3. Praca konkursowa powinna być oznaczona na odwrocie w górnym lewym rogu 
oddzielnym sześciocyfrowym kodem (DOWOLNE 6 CYFR). Bezwzględnie zabrania się 
podawania imienia i nazwiska w jakimkolwiek miejscu na planszy. 

4. Kopertę z pracą konkursową z dopiskiem „KONKURS NA LOGO” należy wysłać do 20 
listopada  2022 roku na adres siedziby Organizatora: ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. 
Wszystkie koszty przesyłki ponosi Uczestnik. 

5. Do koperty z pracą konkursową należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia zapakowaną 
w kopertę oznaczoną sześciocyfrowym KODEM. 

6. Projekt w postaci pliku PDF format A4 (grafika wektorowa, fonty zamienione na krzywe) 
powinien być również wysłany e-mailem na adres: KONKURS@FINA.GOV.PL do 20 
listopada  2022 r. do godz. 23.59. W tytule e-maila należy podać sześciocyfrowy kod.   

7. Tylko prace konkursowe złożone jednocześnie w dwóch formach: wydrukowanej i przesłanej 
drogą tradycyjną oraz elektronicznej i przesłanej drogą mailową, które zostaną dostarczone na 
powyższe adresy do 20 listopada  2022 roku do godz. 23.59 będą rozpatrywane.  

8. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Każdą pracę konkursową 
zawierającą jeden Projekt należy złożyć w odrębnym opakowaniu  

9. Dopuszcza się udział w Konkursie prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo. 
10. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.   
  
 

 
V. JURY,  NAGRODA  

 
1. Zadaniem Jury jest ocena spełnienia przez Uczestników Konkursu warunków formalnych 

wynikających z Konkursu, ocena złożonych przez Uczestników Konkursu Projektów oraz wybór 
najlepszej pracy konkursowej.  

2. Jury składa się z 4 osób. W jego skład wchodzą: 
a) Robert Kaczmarek - przewodniczący jury 
b) Magdalena Piejko 
c) Wojciech Korkuć 
d) Michał Korsun 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   
4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych brutto 

(słownie brutto: piętnaście tysięcy złotych 00/100).  
5. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest: 

i. Dostarczenie do siedziby Organizatora dokumentów niezbędnych do 
zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy przenoszącej autorskie 
prawa majątkowe i zależne do zwycięskiego Projektu; 

ii. W przypadku Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą 
dostarczenie do siedziby Organizatora wymaganych dokumentów, o 
których mowa w rozdziale III ust. 6 lit. h przed podpisaniem umowy 
przenoszącej autorskie prawa majątkowe i zależne do zwycięskiego 
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Projektu;  
iii. Podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, przenoszącej autorskie prawa majątkowe i 
zależne do zwycięskiego Projektu do użycia na wszystkich polach 
eksploatacji 

iv. Dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną podpisanej umowy w 
terminie 14 dni od jej otrzymania. Wszelkie koszty związane z 
dostarczeniem podpisanej umowy ponosi Uczestnik Konkursu 

v. wykonanie i dostarczenie FINA Księgi Znaku zawierającej w szczególności 
genezę powstania znaku, podstawową wersję znaku, alternatywne wersje 
znaku, dopuszczalne konfiguracje znaku, konstrukcję znaku, pole 
ochronne oraz pole podstawowe znaku, skalowanie i minimalne wymiary 
znaku, kolorystykę podstawową i uzupełniającą znaku, typografię znaku, 
znak wodny, stosowanie znaku na różnych tłach, niedopuszczalne 
modyfikacje. 

6. Organizator pobierze stosowne podatki jeśli zgodnie z przepisami obowiązek ich naliczenia 
spoczywa na Organizatorze Konkursu.  

7. Nagroda, o której mowa w ust. 3 stanowi wynagrodzenie za przeniesienia na FINA autorskich 
praw majątkowych do Projektu oraz praw zależnych do zwycięskiego Projektu .     

8. W przypadku gdy zwycięski Projekt będzie projektem więcej niż jednej osoby, nagroda przyznana 
zostanie łącznie wszystkim współautorom zwycięskiego projektu i podzielona w sposób ustalony 
ze współautorami.   

 
 

VI. CZAS TRWANIA KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW   
 

1. Konkurs rozpoczyna się 28 października 2022 r.  

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 listopada 2022 roku do godz. 23.59. O 
terminowym wzięciu udziału w Konkursie decyduje wpływ korespondencji do FINA. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 30 listopada  2022 roku 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 5 grudnia   2022 roku, o czym 
Uczestnicy zostaną powiadomieni na adresy e-mail wskazane w Karcie zgłoszeniowej lub 
telefonicznie.  

5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.fina.gov.pl  

6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania 
umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, poprzez wpłatę nagrody na konto wskazane 
przez Laureata.  

7. Wyniki Konkursu są ostateczne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadna forma odwołania.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w ust. 3 i 4 powyżej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania w przypadku osób fizycznych imienia i 
nazwiska Laureata Konkursu a także zwycięskiego Projektu oraz umieszczenia tych informacji w 
materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora oraz na wystawach, w mediach i 
Internecie.  

10. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe i 
prawa zależne do zwycięskiego Projektu do użycia na wszystkich polach eksploatacji z 
Laureatem, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z przyczyn leżących po stronie 
Laureata, Organizatorowi przysługuje prawo do ponownego zwołania Jury w celu dokonania 
ponownego wyboru Laureata Konkursu.     
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu. 
2. FINA nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną korespondencję, nie doręczoną na czas 

korespondencję, szkody spowodowane podaniem przez Uczestników błędnych lub 
niekompletnych informacji.  

3. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
4. Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą̨ rozstrzygane przez Organizatora. 

Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w 

harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Uczestnik Konkursu przystępując do 

Konkursu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do 

udziału w Konkursie.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody. 

8. FINA zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród, prawo do wyboru zwycięzcy i nie 
skorzystania z jego pracy, prawo do dalszej pracy nad nagrodzonym czy wyróżnionym 
Projektem. Organizator konkursu ma prawo odstąpić od przyznania pierwszej nagrody bez 
podania przyczyny.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, przerwania, odwołania, unieważnienia 
lub zakończenia przed terminem Konkursu bez podania przyczyn. Decyzja Organizatora w tej 
sprawie jest ostateczna.  

10. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 

KONKURS@FINA.GOV.PL  

11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. z 23.03.2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).  

12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 

ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich  

3. Klauzula RODO 
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