
 

Załącznik do  
Decyzji Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP  

nr 1/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT  
LOGO CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 

 
I. Informacje ogólne 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu logo Chorągwi Lubelskiej ZHP. 
 
II. Organizator konkursu 

2. Organizatorem konkursu jest Chorągiew Lubelska ZHP z siedzibą w Lublinie,  
ul. Żołnierzy Niepodległej 7, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000282152. 

 
III. Cele konkursu 

3. Opracowanie projektu logo i na jego podstawie identyfikatora Chorągwi 
Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich, które będą wykorzystywane do celów 
identyfikacyjnych, reprezentacyjnych i korespondencyjnych. Logo i identyfikator 
będą umieszczane między innymi na materiałach promocyjnych, korespondencji, 
stronie internetowej, w mediach społecznościowych, zaproszeniach itp. 

 
IV. Przedmiot konkursu 

4. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo Chorągwi Lubelskiej ZHP.  
5. Projekty logo powinny odzwierciedlać symbolikę harcerską wynikającą  

z tradycji historycznych harcerstwa, nawiązywać do regionu – województwa 
lubelskiego lub do niedawno zdobytego bohatera z uwzględnieniem 
współczesnych prawideł obowiązujących w sztuce projektowania logotypów. 

6. Zgłoszone prace muszą być zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu 
identyfikacji wizualnej ZHP.  

7. Zgłoszone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, zastrzeżonych znaków 
graficznych oraz zasad ich publikacji. 

 
V. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników 

8. Konkurs ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 
9. W konkursie uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby fizyczne. 
10. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej. 
11. Każdy uczestnik może złożyć więcej niż jeden projekt. 
12. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane osobiście. 
13. Pracę konkursową należy wykonać w technice cyfrowej (pliki pdf, png, jpg). 

Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenie pracy w formacie wektorowym  
w czasie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jest to warunkiem 
otrzymania nagrody. 

14. Do projektu można dołączyć opis znaku graficznego wraz z uzasadnieniem 
zastosowanego kształtu znaku i symboliki. 
 
 
 



VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu 
15. Pisemne oświadczenie o pełnoletności [Załącznik nr. 1]. 
16. Pisemne oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu całości praw autorskich do 

wygranego projektu [Załącznik nr. 2]. 
17. Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych [Załącznik nr. 3]. 
18. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu Konkursu na 

projekt logo Chorągwi Lubelskiej ZHP [Załącznik nr. 4]. 
19. Wzory oświadczeń i dokumentów do pobrania zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej chorągwi: www.lubelska.zhp.pl. 
 
VII. Miejsce, termin i sposób składania projektów 

20. Pracę konkursową wraz z niezbędnymi oświadczeniami (załączniki, o których 
mowa w pkt. VI regulaminu) należy przesłać drogą mailową na adres: 
lubelska@zhp.pl w terminie do 14 maja 2022 r.  

 
VIII. Ocena prac konkursowych, ogłoszenie wyników i nagrody 

21. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP. 

22. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej chorągwi.  
23. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po wyborze zwycięskiej pracy. 
24. W przypadku, gdy żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów określonych w 

niniejszym regulaminie Komisja Konkursowa może zakończyć postępowanie 
konkursowe bez wybierania najlepszej pracy konkursowej. 

25. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 
26. Z chwilą podania wyników konkursu do publicznej wiadomości Organizator 

konkursu nabywa własność doręczonych mu prac konkursowych.  
27. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci Kuponu Premiowego Pass Sodexo  

w wysokości 500 PLN (pięćset polskich złotych). 
28. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie lub odwołania konkursu przed terminem jego zakończenia bez 
podania przyczyn. W przypadku odwołania konkursu organizator zwraca 
uczestnikom konkursu nadesłane przez nich prace. 

 
Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr. 1 – Oświadczenie o pełnoletności. 
Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 
Organizatora konkursu na projekt Logo Chorągwi Lubelskiej ZHP. 
Załącznik nr. 3 – Klauzula dla uczestników konkursu na projekt Logo Chorągwi 
Lubelskiej ZHP. 
Załącznik nr. 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu na 
projekt Logo Chorągwi Lubelskiej ZHP. 


