
Regulamin konkursu na projekt logo sklepu internetowego www.ombre.pl

§ 1
Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem Konkursu na projekt logo sklepu internetowego www.ombre.pl są przedsiębiorcy
prowadzący  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  prawa  cywilnego  ESPIR  –  Michał
Gromotowicz i Łukasz Gromotowicz, łącznie zwani „Organizatorem”.

2. Dane  Organizatora:  ul.  Szosa  Ełcka  13,  15-690  Białystok,  NIP:  5751836440,  REGON:
240826493.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie jednego zwycięzcy – wykonawcy najlepszego projektu znaku
graficznego  (w  Regulaminie  zwanym  również  „logo”),  który  stanie  się  oficjalną  częścią
identyfikacji  wizualnej  sklepu  internetowego  www.ombre.pl oraz  znakiem  towarowym
umieszczanym na odzieży i produktach oferowanych w ramach ww. strony.

4. Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) ombre
5. Przeznaczenie logo:

1) znak towarowy,
2) utrwalanie w publikacjach,
3) wykorzystywanie  przy  promocji  lub  w  reklamie  towarów  i  usług,  w  szczególności  w

utworach  audiowizualnych,  na  drukach  i  innych  nośnikach  informacji  lub  reklamy,  w
ulotkach, reklamie telewizyjnej, na ofertach cenowych, w katalogach itp.

4) wykorzystywanie na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5) publiczne  wystawianie  w  postaci  folderów  lub  plansz  reklamowych  na  wystawach  lub

targach;

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i  przedstawiciele Organizatora,  jak również

osoby,  które  w  okresie  trwania  Konkursu  współpracują  z  Organizatorem  w  ramach  umów
cywilnoprawnych.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu,
b) dostarczenie  prac  konkursowych  zgodnie  z  wymaganiami,  o  których  mowa  

w Regulaminie Konkursu,
c) dostarczenie,  wraz  z  pracą  konkursową,  prawidłowo  wypełnionej  i  podpisanej  karty

zgłoszeniowej  (Załącznik nr 1)  oraz podpisanej  klauzuli  informacyjnej  (Załącznik nr  2),
które są dostępne na stronie internetowej www.ombre.pl

4.  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

§ 3
Szczegóły przebiegu Konkursu

1. Konkurs trwa od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
2. Konkurs ma charakter otwarty, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Regulaminie,

oraz jednoetapowy.
3. Zadaniem konkursowym jest  opracowanie  logo  dla  potrzeb  sklepu  internetowego  z  odzieżą

męską. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
1) składać się z nazwy „OMBRE” i znaku graficznego.
2) działać jako symbol.
3) nawiązywać do cech takich jak indywidualność, niepowtarzalność, oryginalność, męskość,
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4) być skierowany w głównej mierze do grupy docelowej tj. mężczyzn w wieku 20-34 lata,
5) być wyraźny i czytelny,
6) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,
7) być niezależny od środka powielania (uniwersalny) i łatwo skalowalny;

4. Prace konkursowe powinny również cechować się uniwersalnością, rozumianą jako możliwość
wykorzystania oraz estetycznym prezentowaniem się zarówno na odzieży, jak i na stronach inter-
netowych, a także na różnego rodzaju materiałach promocyjnych. 

5. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi (własnymi), zrealizowanymi przez jednego au-
tora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nie-
obciążonymi prawami lub roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe nie mogą być pracą
zbiorową.

6. Prace konkursowe mają być wykonane w wersji elektronicznej, w dowolnej technice graficznej.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej jako pliki z rozszerzeniami .jpeg

(300  dpi)  oraz  .psd   oraz  pliki  wektorowe  (rozszerzenie  .ai  -  użyte  czcionki  muszą  być
zamienione na krzywe).

8. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt logo. Do zaprojektowanego
znaku uczestnik powinien dodać krótkie uzasadnienie i wyjaśnienie zamysłu efektu końcowego.

9. Pracę  konkursową,  wraz  z  Załącznikami,  należy  złożyć  w  wersji  elektronicznej  wysyłając
wiadomość e-mail na adres grafika@ombre.pl tytułując wiadomość w formie „Konkurs – Imię
Nazwisko”.  Prace  konkursowe,  do  których nie  zostanie  dołączony formularz  zgłoszenia,  nie
będą dopuszczone do udziału w Konkursie. Prace konkursowe niespełniające zasad określonych
w Regulaminie nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie. 

10. Projekty zgłoszone po terminie określonym w ust.  1  nie  zostaną  dopuszczone do udziału w
Konkursie.

§ 4
Zasady wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenie rozstrzygnięcia

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową Organizatora, składającą 
się z 5 osób. W skład Komisji konkursowej z urzędu wchodzą osoby wskazane w par. 1 ust. 1 
Regulaminu. Z posiedzeń Komisji konkursowej sporządza się protokół.

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest ocena: 
1) spełnienia warunków określonych w Regulaminie przez autorów prac konkursowych; 
2) poprawności i kompletności dokumentów nadesłanych przez autorów prac konkursowych; 
3) czytelności komunikatu, walorów estetycznych, walorów kompozycyjnych oraz możliwości

technologicznego eksploatowania projektu na różnych obszarach – w odniesieniu do prac
konkursowych; 

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2 Komisja konkursowa do dnia 15 czerwca 2019 r.
dokona wyboru jednej najlepszej konkursowej. 

4. Wyniki prac Komisji konkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.ombre.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

5. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 5556 (pięciu tysięcy pięciu-
set pięćdziesięciu sześciu złotych) złotych brutto, z zastrzeżeniem par. 5.

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne oraz nie przysługuje od nich odwołanie. Rozstrzy-
gnięcia Komisji konkursowej nie wymagają uzasadnienia.

7. Ze zwycięzcą  konkursu  Organizator  skontaktuje  się  za  pośrednictwem poczty  elektronicznej
przy użyciu adresu e-mail wskazanego przez uczestnika oraz telefonicznie.

§ 5
Prawa autorskie

1. Zwycięzca  Konkursu  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  dodatkowo  przeniesienia  na  rzecz



Organizatora  autorskich praw majątkowych do zwycięskiej  pracy  konkursowej  na podstawie
umowy o nieodpłatne dodatkowo przeniesienie praw autorskich.

2. Nagroda  zostanie  wypłacona  Zwycięzcy  po  przesłaniu  Organizatorowi  oświadczenia  ze
wskazaniem numeru rachunku bankowego do wypłaty nagrody i podpisanej umowy.

3. Nagroda, o której mowa w par.  4 ust.  5,  podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami  prawa.  Zgodnie  z  art.  30 ust.  1  pkt.  2  ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach
wzajemnych  lub  nagród  związanych  ze  sprzedażą  premiowa,  uzyskanych  w  państwie
członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  innym państwie  należącym  do  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub
nagrody. Podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Koszt podatku
nagród pokrywa zdobywca nagród. 

4. Organizator wypłaci nagrodę konkursową a także pobierze od zwycięzcy Konkursu stosowną
kwotę  zryczałtowanego  podatku  od  wygranej  w  Konkursie  i  odprowadzi  ją  na  rachunek
bankowy  właściwego  urzędu  skarbowego,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnego  niewyłonienia  zwycięzcy  Konkursu,  w
szczególności,  jeśli  żaden  z  nadesłanych  projektów  nie  będzie  odpowiadał  wymaganiom  i
oczekiwaniom Organizatora.  Organizator nie jest  zobowiązany do podawania przyczyn braku
rozstrzygnięcia,  a  Uczestnikom  nie  przysługują  żadnego  roszczenia  związane  z  brakiem
wyłonienia zwycięskiego projektu.

2. Organizatorowi  przysługuje  prawo  interpretacji  Regulaminu  Konkursu.  Uczestnicy  mogą
zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: grafika@ombre.pl zapytania dotyczące Regulaminu i
Konkursu.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwości miejscowej Organizatora.
5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo

ponosi uczestnik Konkursu.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURSU NA LOGO SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.OMBRE.PL

Ja, niżej podpisany/-a………………………………………………………………………..

Zamieszkały/-a …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(dokładny adres)

Nr PESEL …………………………………………………………………………………..

Legitymujący/-a się dowodem osobistym

nr…………………………wydanym przez……………………………………………….

Numer telefonu ……………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę Konkursową do udziału w Konkursie jestem jej 

wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, 

ani obowiązujących przepisów prawa.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/-am  się  z  regulaminem  Konkursu  i  akceptuję  jego

postanowienia.

3. W  przypadku  wyboru  mojego  projektu  przeniosę  na  Organizatora  nieodpłatnie,

nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej w

Konkursie na Logo Sklepu Internetowego www.ombre.pl oraz zobowiązuję się nie wnosić w

przyszłości żadnych roszczeń z tytułu praw autorskich. 

Data i czytelny podpis autora

………………………………



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu na logo sklepu internetowego

www.ombre.pl jest firma ESPIR S.C., ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok            

2. adres e-mail: biuro@espir.com

3. Celem zbierania  danych  jest  przeprowadzenie  Konkursu  na  logo  sklepu  internetowego

www.ombre.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  wniesienia

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo

cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych

jest wymogiem umownym.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku

niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.

5. Dane  osobowe  laureatów  konkursu  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim

poprzez  upowszechnienie  ich  imienia  i  nazwiska  do  publicznej  wiadomości  na  stronie

internetowej  www.ombre.pl.  Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały

profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.

Data i czytelny podpis autora

………………………………
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