
Regulamin konkursu na „Logo Zjednoczenia Polskiego w Jönköping”
§ 1. Organizator Konkursu
1.Organizatorem konkursu jest Polska Föreningen /Org. Nr 802421-3459/ dalej zwana Zjednoczeniem Polskim w 
Jönköping.
§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikiem może być członek Zjednoczenia Polskiego ewentualnie najbliższy członek jego rodziny.
2. Jeden uczestnik może wysłać więcej niż jedną pracę.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
§ 3. Zakres tematyczny
W ośrodku zainteresowania znajduje się opracowanie znaku graficznego, ściśle związanego z polskością
Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. 
§ 4. Kategorie prac
1. Nie przewidziano kategorii prac zbiorowych. Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.
§ 5. Charakter i forma prac
1. Zadaniem uczestnika jest w sposób plastyczny stworzyć znak graficzny, który w sposób jednoznaczny
kojarzyłby się ze wspólnotą Polaków w Jönköping.
2. Forma pracy jest dowolna, przy czym powinna się dać zdigitalizować, tj. zamienić na postać cyfrową 
komputera. 
3. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz: „Metryczka pracy” oraz opcjonalnie „Oświadczenie”. 
Formularze te są dostępne na stronie internetowej  www.po  lskaforeningen.se    lub www.pzj.se  ( konkursy).
4. Pracę należy przygotować w jednym egzemplarzu. Można dołączyć kopię elektroniczną na CD.
§ 6. Kalendarz konkursu
1. Konkurs został ogłoszony podczas spotkania Polonii w sali st. Klara w Jönköping w maju 2013 r. oraz na stronie 
internetowej Zjednoczenia.
2. Prace należy składać do dnia 3 listopada 2013 r. na spotkaniach Zjednoczenia Polskiego w Jönköping lub 
przesłać na adres:

Polska Föreningen
c/o Nils Krummes Gata 1 lgh 1001, 
573 39 Tranås 

z dopiskiem „Konkurs na logo” (decyduje data stempla pocztowego. Prace, które dotrą do Polska Föreningen po 
tej dacie mogą nie być klasyfikowane).
3. Do pracy należy dołączyć wypełnione formularze: metryczkę pracy oraz oświadczenie ustawowego
przedstawiciela małoletniego uczestnika, które dostępne są na stronie internetowej www.polskaforeningen.se  
lub www.pzj.se 
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 17 listopada 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej.
§ 7. Komisja konkursowa
1.Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zjednoczenia Polskie w Jönköping w drodze
odrębnej uchwały lub zarządzenia.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie co najmniej 5 osób – członów Zjednoczenia.
3. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
§ 8. Nagrody
1. Przewidziana jest tylko pierwsza nagroda – lot balonem nad Jönköping.
2. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać pierwszego miejsca, jeżeli nie będzie pracy, która spełni
wymagania konkursu.
3. Laureat otrzyma potwierdzenie wygranej, które upoważni go do lotu, najpóźniej do 14 dni od ogłoszenia 
wyniku konkursu.
4. Nagroda może zostać wykorzystana przez laureata konkursu lub przez wyznaczoną przez niego inną osobę.
§ 9. Archiwizacja prac
1. Przesłane prace staną się własnością Zjednoczenia Polskiego i mogą być przez Zjednoczenie wykorzystywane 
do realizacji zadań statutowych, przede wszystkim marketingowych.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy i na jej modyfikację.
3. Każdy uczestnik zrzeka się finansowych praw autorskich na rzecz Zjednoczenia Polskiego w Jönköping.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na jej nieodpłatne
publikowanie przez Zjednoczenie we wszelakiej formie.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polskaforeningen.se lub www.pzj.se  (konkurs).
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z powyższym regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
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