
Konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” 

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu przy ul. Damrota 4 

ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, 

który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia. 

 

Celem konkursu jest stworzenie propozycji projektu logo, oddającego ducha i cele 

Stowarzyszenia, który będzie wykorzystywany do identyfikacji, promocji, reprezentacji oraz 

korespondencji Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, w szczególności poprzez jego 

umieszczanie na: plakatach, wizytówkach, ulotkach, papierze firmowym, nośnikach reklamy 

zewnętrznej, gadżetach, a także do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach. 

 

Do kogo kierujemy konkurs? 

 

Konkurs kierowany jest do młodych twórców, w szczególności studentów bądź uczniów 

szkół artystycznych oraz młodych przedsiębiorców prowadzących nie dłużej niż 3 lata 

działalność gospodarczą z zakresu działalności plastycznej bądź reklamowej. 

 

Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę w postaci zawarcia umowy 

cywilnoprawnej na kwotę 1.500,00 zł brutto w przedmiocie opracowania znaku graficznego 

wraz z księgą znaku. Wyłonione drogą konkursu logo staje się własnością organizatora 

konkursu, który w dowolny sposób będzie mógł je wykorzystywać. Autor zwycięskiego 

projektu logo przenosi tym samym majątkowe prawa autorskie do znaku na Stowarzyszenie 

„Promocja Przedsiębiorczości”  oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z projektu 

zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

Wymagania techniczne projektu logo 

 

1. Projekt powinien być przystosowany do druku offsetowego. 

2. Projekt należy przedstawić w dwóch wariantach kolorystycznych: czarno-białym i 

kolorowym. 

3. Projekt należy przedstawić w formie wydruku na formacie A4 o wielkości 10 X 10 cm 

oraz w wersji pomniejszonej o wymiarach 1,5 X 1,5 cm. 

4. Projekt powinien być opracowany i zapisany w formacie grafiki wektorowej na płycie 

CD  jako pliki: np. Corela (.cdr), Ilustratora (.ai), uniwersalne (.eps). lub inne 

umożliwiające zastosowanie logo w grafikach o różnych rozmiarach. 

 

 

Warunki zgłoszenia 

1. Propozycje projektu logo należy wykonać samodzielnie. 

2. Propozycje projektu należy przesłać na adres Stowarzyszenie „Promocja 

Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, 45-064 Opole z dopiskiem na kopercie „Konkurs 

na logo SPP”. W kopercie powinna znaleźć się pełna dokumentacja zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej, o której mowa w wymaganiach technicznych. Ponadto 

do projektu należy dołączyć informację o danych osobowych uczestnika projektu, 

zawierającą: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres szkoły do jakiej 

uczęszcza uczestnik bądź w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę 

firmy, jej adres i krótką charakterystykę profilu działalności.  

 



Zgłoszone do konkursu projekty oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd 

Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”. 

 

Propozycje Projektu logo należy nadsyłać do dnia 27 lutego 2012 r. 

 

Aby przybliżyć uczestnikom konkursu charakter i działalność Stowarzyszenia „Promocja 

Przedsiębiorczości” poniżej przedstawiamy Cele Stowarzyszenia: 

1. Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego 

skutków. 

2. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych 

przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta Opole i Województwa oraz 

lokalnego rynku pracy. 

3. Udzielanie pomocy osobom chcącym założyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo 

prywatne, w tym poprzez wsparcie kapitałowe i finansowe przedsięwzięć. 

4. Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych 

obiektów gospodarczych. 

5. Współpracy z samorządem województwa, krajowymi i zagranicznymi instytucjami, 

których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu 

regionu. 

6. Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w warunkach gospodarki z uwzględnieniem 

uwarunkowań prawnych Rzeczpospolitej Polskiej jak również Unii Europejskiej. 

7. Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w 

szczególnie trudnych warunkach. 

8. Utworzenie fundacji o celach analogicznych do celów Stowarzyszenia. 


