
Regulamin konkursu na opracowanie
systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Katowic z siedzibą w Katowicach przy  
ul. ks. J. Szafranka 9.

2. Niniejszy  regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  konkursie  na 
opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic.

3. Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji  
o konkursie jest sekretarz konkursu: Michał Dzióbek.

4. Organizator  konkursu  będzie  komunikował  się  z  Uczestnikami  konkursu  za 
pośrednictwem strony internetowej www.mhk.katowice.pl.

5. Udzielone  przez  Organizatora  konkursu  wyjaśnienia  oraz  ewentualne  uzupełnienia  lub 
zmiany w regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia 
na stronie internetowej www.mhk.katowice.pl.

6. Informacje o muzeum:
Muzeum Historii Katowic jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość 
prawną. Organizatorem Muzeum jest Miasto Katowice. Do zakresu działania muzeum 
należy dbanie o dokumentację przeszłości Katowic oraz upowszechnianie wartości  
historycznych,  artystycznych  i  estetycznych  miasta  jako  części  dziedzictwa  
górnośląskiego  i  polskiego  oraz  europejskiego.  Jego  misją  jest  gromadzenie,  
chronienie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzowanie oraz upowszechnianie  
dziedzictwa  kulturowego  miasta.  Prowadzi  działalność  w  siedzibie  głównej  
(ul. J. Szafranka 9) oraz Oddziale Etnologii Miasta (Nikiszowiec, ul. Rymarska 4),  
Oddziale Grafiki im. P. Stellera (ul. Kościuszki 47), Oddziale Teatralno-Filmowym  
(ul.  Kopernika  11)  i  Kościele  pw.  św.  Michała  Archanioła  (Park  Kościuszki)  –  
podstawowe informacje mieszczą się na stronie internetowej muzeum.

§ 2 
Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii  
Katowic.

2. Znak graficzny – logo nie może naruszać dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz 
powinien być wolny od wad prawnych.

3. System  identyfikacji  wizualnej  Muzeum  Historii  Katowic  musi  być  spójny  z  
koncepcją promocyjną miasta Katowice zawartą w opracowaniu „System Identyfikacji 
Wizualnej Katowic” (www.katowice.eu/wydzial_promocji/siwk.pdf). 

§ 3 
Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem  konkursu  jest  projekt  systemu  identyfikacji  wizualnej  Muzeum  Historii 
Katowic:

– logo uwzględniające specyfikę instytucji,
– przykładowe pola wykorzystania loga (listownik, wizytówka, identyfikator, bilet,  
plakat, wydawnictwa, gadżety muzealne, samochody muzealne, tablice informacyjne 
w muzeum itp.),
–  layout  przykładowych  wydawnictw  muzealnych  (informator,  katalog,  afisz  
informacyjny) odpowiadający charakterowi nowego loga.

2. Na konkurs można nadesłać 1 bądź 2 projekty. Każdy projekt:
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– powinien być przedstawiony w wersji kolorowej, czarno-białej oraz na tle białym i 
tle czarnym,
– należy zapisać na podpisanej płycie CD – wymagane pliki (do wyboru): Adobe  
Ilustrator, CorelDraw do wersji 11, EPS, TIFF (w rozdzielczości minimum 300 DPI), 
CMYK. 

3. Czcionki użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.
4. Obligatoryjnie  do każdej  wersji  projektu muszą być  dołączone wydruki  komputerowe. 

Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać: znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm i 
zmniejszoną wersję 1,5 cm x 1,5 cm. 

5. Projekt znaku graficznego – logo powinien zawierać napis:  Muzeum Historii  Katowic, 
który   należy  traktować  jako  nazwę  własną.  Dopuszczalny  jest  indywidualny  zapis 
graficzny tej nazwy.

6. Znak  graficzny  –  logo  powinien  być  pozytywny,  czytelny,  uniwersalny,  zrozumiały 
zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców. 

§ 4
Charakter i uczestnicy konkursu

1. Konkurs  ma  charakter  ogólnopolski  i  jest  adresowany  do  osób  pełnoletnich:  twórców, 
studentów wyższych szkół artystycznych, artystów plastyków, agencji reklamowych i PR z 
wyłączeniem pracowników i najbliższych członków rodziny (zstępni i wstępni) Muzeum 
Historii Katowic.

2. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 2 projekty systemu identyfikacji wizualnej 
Muzeum Historii Katowic.

3. Wszelkie  koszty  związane  z  uczestnictwem w konkursie  oraz  przygotowaniem projektu 
ponosi Uczestnik konkursu.

§ 5 
Warunki konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
a) akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu, 
b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, 
c)  dostarczenie  wraz  z  pracą  konkursową  prawidłowo  wypełnionego  formularza   
zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu) i oświadczenia autora (§ 8  
punkt 3). 

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

§ 6 
Przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z jednego etapu. 
2. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe przygotowane zgodnie z wymogami opisanymi  

w § 3 wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem autora w terminie określonym 
w § 8 niniejszego regulaminu. 

3. Praca  konkursowa  musi  być  oznaczona  8-elementowym  kodem  identyfikacyjnym      
złożonym z 4 cyfr i 4 liter, który powinien znajdować się w prawym górnym rogu pracy  
konkursowej. 

4. W przypadku  wpłynięcia  do  siedziby  Organizatora  konkursu  kilku  prac  konkursowych  
o takim samym kodzie indentyfikacyjnym, Organizator nada im własny 8-elementowy kod 
identyfikacyjny złożony z 4 cyfr i 4 liter. 

5. Uczestnicy konkursu zostaną wpisani do protokołu przyjęcia prac konkursowych, który     
zostanie zamieszczony na stronie internetowej mhk.katowice.pl w terminie 7 dni od daty  
końcowej składania prac konkursowych. 
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6. Jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzcę konkursu i przyzna mu nagrodę     
pieniężną. 

7. Po wyborze zwycięskiej pracy nastąpi jej rozkodowanie.
8. Organizator ogłasza zwycięzcę i przekazuje nagrodę, stanowiącą zarazem wynagrodzenie za 

przeniesienie na Organizatora praw autorskich do zwycięskiej pracy. Sposób przekazania  
praw własności do pracy konkursowej oraz wypłacenia nagrody określa § 12 niniejszego  
regulaminu. 

9. Organizator powiadamia pisemnie zwycięzcę konkursu. 
10. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podania informacji o zwycięzcy konkursu 

do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej mhk.katowice.pl. 

§ 7 
Jury 

1. Organizator powołuje 7-osobowe jury w składzie:
1) dr Jacek Siebel – dyrektor Muzeum Historii Katowic,
2) Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice,
3) prof. Mariusz Pałka – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 
4) dr Zbigniew Furgaliński – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 
5) Marcin Stańczyk –Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice,
6) Jolanta Barnaś – plastyk Muzeum Historii Katowic.
7) Krzysztof Hałupka – promocja Muzeum Historii Katowic

2. Obowiązki  przewodniczącego  jury  będzie  pełnił  dyrektor  Muzeum  Historii  Katowic  
dr Jacek Siebel.

3. Na  sekretarza  konkursu  Organizator  wyznacza  Michała  Dzióbka,  pracownika  Muzeum 
Historii Katowic. Sekretarz konkursu nie posiada głosu w ocenie prac konkursowych.

§ 8 
Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

1. Projekt  identyfikacji  wizualnej  Muzeum  Historii  Katowic  należy  dostarczyć  w  jednej 
zamkniętej  i  zabezpieczonej  przed  zniszczeniem  kopercie  z  dopiskiem  „Konkurs  na 
identyfikację wizualną Muzeum Historii Katowic” 

na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
do dnia 24 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby 
Organizatora). 

2. Koperta, o której mowa w punkcie 1, nie może być opatrzona kodem identyfikacyjnym. 
3. W kopercie, o której mowa w punkcie 1, powinny znaleźć się: 

a) zamknięta koperta zawierająca wydruk projektu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii 
Katowic oraz płyta CD z nagranym projektem identyfikacji wizualnej. Na każdym wydruku 
w prawym górnym rogu należy umieścić 8-elementowy kod identyfikacyjny złożony z 4  
cyfr i 4 liter,
b)  zamknięta  koperta  opatrzona 8-elementowym kodem identyfikacyjnym (identycznym  
jak  w  punkcie  3a)  oraz  napisem  „Formularz  zgłoszeniowy”.  W  kopercie  tej  należy  
umieścić:
– formularz zgłoszeniowy konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
– oświadczenie autora projektu, że złożona praca stanowi jego wyłączną własność i nie  
narusza  praw  osób  trzecich  ani  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  a  
zaproponowany projekt jest nowy, oryginalny i nigdzie wcześniej niepublikowany.

4. Prace  dostarczone  do  Organizatora  po  terminie  określonym  w  §  8  punkt  1  –  nie  będą 
rozpatrywane i zostaną zniszczone. 

5. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu prac biorących udział w Konkursie. 
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§ 9 
Ocena prac konkursowych 

1. Jury ocenia prace pod względem:
– oryginalności znaku,
– łatwości zapamiętywania,
– zgodności z postanowieniami ogólnymi (w § 1) i przedmiotem konkursu (§ 3),
– walorów graficznych,
– czytelności i funkcjonalności oraz łatwości konwersji na różne media.

2. Każdy z członków jury dokona indywidualnego wyboru prac do kolejnej oceny, jednak nie 
więcej niż dwóch spośród nadesłanych na konkurs.

3. Do kolejnej oceny przechodzą prace wybrane zgodnie z § 9 punktem 2. 
4. Spośród prac zakwalifikowanych do kolejnej oceny zgodnie z § 9 punkt 2 każdy sędzia 

dokonuje indywidualnego wyboru pięciu prac i przyznaje im punkty w skali od 1 (praca 
najniżej oceniona) do 5 (praca najwyżej oceniona), wypełniając odpowiednio przygotowany 
formularz (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) i opatrując go własnym podpisem.

5. Za  najlepszą  zostanie  uznana  praca,  która  zdobędzie  największą  liczbę  punktów  po 
zsumowaniu ocen wszystkich członków jury.

6. W przypadku, gdy jako najlepsze zostaną uznane dwie lub więcej prac, uzyskując taką samą 
liczbę punktów, głosowanie zostanie ponowione.  Wyłonionym najlepszym pracom każdy 
sędzia przyzna punkty w skali od 1 do 5 – na takich samych zasadach, jak opisane w § 9 
punkt 4. 

§ 10
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje jury, określone w § 7. 
2. Jury  rozstrzygnie  konkurs  nie  później  niż  w  ciągu  10  dni  od  wyznaczonego  przez  

Organizatora terminu końcowego składania prac konkursowych.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 
4. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 11 
Zestawienie terminów 

1. Ogłoszenie Konkursu – 13 maja 2013 r.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych – 24 czerwca 2013 r. do godz. 12.00.
3. Informacja o zgłoszonych pracach konkursowych – do 26 czerwca 2013 r.
4. Praca Sądu Konkursowego – 28 czerwca 2013 r.
5. Ogłoszenie wyników – 2 lipca 2013 r.

§ 12 
Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest kwota w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 
brutto).

2. Nagroda zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującym prawem. 
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę przelewem na konto po podpisaniu umowy z 

Organizatorem konkursu. 
4. W  przypadku  odmowy  przyjęcia  nagrody  lub  niepodpisania  umowy  przez  laureata 

Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  zaproszenia  do  podpisania  umowy 
Uczestnika konkursu, którego praca zdobyła drugą w kolejności liczbę punktów. 

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw  
majątkowych  do  utworów  składających  się  na  jego  pracę  konkursową,  w  zakresie  
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wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi utworami w  
kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do: 
a) wyłącznego używania i wykorzystywania pracy we wszelkiej działalności, 
b) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na wszelkich nośnikach,
d)  publicznego  wystawiania  i  wyświetlania  na  wszelkich  imprezach  otwartych  i 
zamkniętych, a także publicznego udostępniania  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
e)  nadawania  za  pomocą  wizji  przewodowej,  bezprzewodowej  oraz  za  pośrednictwem 
satelity, 
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania, 
g) wprowadzenia do pamięci komputera, 
h) publicznego wystawiania, 
i) najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia, 
j) korzystania z nowych wersji i opracowań utworów w sposób określony w lit. a–i. 

6. Utwory  składające  się  na  zwycięską  pracę  konkursową  staną  się  własnością  Muzeum 
Historii Katowic na podstawie umowy zawartej z autorem zwycięskiego projektu, której wzór 
stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego  regulaminu.  Umowa  ta  reguluje  wszelkie  kwestie 
związane  z  przejęciem praw  autorskich  do  utworów  składających  się  na  zwycięską  pracę 
konkursową, z wykonywaniem ich opracowań i z prawami zależnymi.

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jeśli: 
a) prace konkursowe są niezgodne z regulaminem konkursu, 
b) prace konkursowe okażą się identyczne lub podobne do znanych już prac, 
c) naruszają prawa autorskie osób trzecich. 

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione,  niekompletne,  uszkodzone  lub 
opóźnione zgłoszenia do konkursu. 

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  wynikające  z  komunikacji 
dostarczenia zgłoszeń konkursowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny. 

6. Organizator zapewnia, że zgłoszone prace będą wykorzystywane tylko w ramach konkursu. 

§ 14
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

§ 15
Wszelkie  spory  wynikłe  pomiędzy  Uczestnikami  a  Organizatorem  zostaną  poddane  pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

5


