
Regulamin konkursu 

na logo Stowarzyszenia OTWARTE DRZWI 
  

1. Organizator: Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa. 
2. Cel konkursu: Wybranie znaku wizualizacji graficznej (logo), który będzie najlepiej 

identyfikował się z obszarem i celami działania Stowarzyszenia (załącznik nr 3), będzie 

rozpoznawalny i niepowtarzalny. 

3. Uczestnicy konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszystkie 

osoby fizyczne bez względu na wiek. 

4. Przeznaczenia znaku: Znak będzie służył do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, 

informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie elementem Systemu 

Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia OTWARTE DRZWI. Wykorzystywany będzie m.in.: 

podczas lokalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach, na plakatach, papierze 

firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, 

materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach. 

5. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki i zawierać elementy kojarzące się: 

5.1. z aktualnym logo Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; 
5.2. motywem otwierających się drzwi; 
5.3. hasłem “OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI” 

6. Praca konkursowa: 

6.1. powinna nawiązywać do grafiki i kolorystyki strony Stowarzyszenia 

www.otwartedrzwi.pl 
6.2. być niepowtarzalna i oryginalna, 
6.3. być łatwa do rozpoznania i zapamiętania, 
6.4. być przygotowana w wersji prostokątnej i kwadratowej 

7. Mile widziana księga znaku 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projekt za obopólną zgodą.  
9. Prace na konkurs należy dostarczyć [osobiście, pocztą lub kurierem] do Sekretariatu siedziby 

Stowarzyszenia – ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa. Prace należy przygotować w formacie nie 

większym niż A4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy 
dostarczyć wersję papierową i elektroniczną [*.pdf i *.tiff] zapisaną na pendrivie. Projekty 

należy dostarczyć do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 1500. Nadesłane lub dostarczone na 
konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na Logo 

Stowarzyszenia OTWARTE DRZWI”. 
10. Za najlepszy projekt zostanie przyzna nagroda w wysokości 2000,00 [dwa tysiące złotych].  
11. Każdy uczestnik może zgłosić dowolna liczbę prac.  

12. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 
13. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 

projektu powstałe w czasie przekazania. 

14. W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu: 
14.1. imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

14.2. adres, telefon, e-mail 
14.3. oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz że prawa 

autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób 
trzecich. (załącznik nr 1) podpis autora lub opiekuna/rodzica w przypadku 

niepełnoletniego uczestnika konkursu, 

14.4. zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. [załącznik nr 2A i 2B] 
podpis uczestnika lub opiekuna/rodzica. 

http://www.otwaretedrzwi.pl/


15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się wrześniu 2021 r. podczas 26 urodzin Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. 

16. Rozstrzygniecie konkursu będzie odbywało się dwuetapowo: 

16.1.  I etap - wybór 6 najlepszych prac przez Zespól ds. Wizualizacji powołany przez 

Zarząd Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 
16.1.1. Przy wyborze 6 najlepszych prac Zespół ds. Wizualizacji obędzie brać 

pod uwagę: pomysł, uniwersalność i funkcjonalność, walory 
graficzne, nawiązanie do charakteru Stowarzyszenia OTWARTE 

DRZWI 
16.1.2. Zespół ds. Wizualizacji zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia 

konkursu w I etapie. 
16.2. II etap: głosowanie przez przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych SOD oraz 

zaproszonych przedstawicieli urzędów, firm oraz szkół współpracujących z SOD 

16.2.1. Każda jednostka organizacyjna SOD, firma, szkoła oraz urząd będzie 

mógł zagłosować poprzez przydzielenie każdemu projektowi logo 
ilości punktów od 1 do 6, gdzie najlepsza praca otrzymuje 6 pkt, dalej, 

5, 4,3,2,1. 
16.2.2. Głosowanie odbędzie się jawnie podczas 26 urodzin Stowarzyszenia 

Otwarte Drzwi w ramach LOGOWIZJI. 
16.2.3. Głosujący wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznają jedną główną 

nagrodę w wysokości 2000,00 [dwa tysiące złotych]. 
16.2.4. Decyzja głosujących o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w Internecie na profilu Stowarzyszenia na portalu 
społecznościowym Facebook. 

18. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który 
może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

19. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa 
majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania 
określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo 
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy 

konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich 

do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich. 
20. Nadesłane projekty nie będą zwracane. 

21. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 
m.fedoruk@otwartedrzwi.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

OŚWIADCZNIENIE 

Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na logo Stowarzyszenia 

OTWARTE DRZWI, oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących 

przepisów prawa.  

W przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy 

zgłoszonej na konkurs logo Stowarzyszenia OTWARTE DRZWI NA Stowarzyszenia oraz podpisze 

umowę przeniesienia praw autorskich.  

 

Czytelny Podpis uczestnika konkursu:  

 

 

W przypadku dziecka podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 2A 

Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

1.  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (dalej: „ADMINISTRATOR”), z 

siedzibą: Targowa 82, 03-448 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: Targowa 82, 03-448 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: 

stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,  z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iod@otwartedrzwi.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: 

a. wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody; 

b. udziału w konkursie na logo Stowarzyszenia Otwarte Drzwi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które 

nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy 

konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród; 

c. rozliczenia nagrody pieniężnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 6 lat od 

momentu przekazania nagrody; 

d. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane 

będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na 

podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na utrwalenie i 

publikację wizerunku jest dobrowolna.  

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

  

Zgoda na przetwarzanie danych: Ja, …………………………………………………………..…………… wyrażam zgodę na: 

utrwalenie i publikację mojego wizerunku na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

Administratora 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym: 

  

 ……………………………………..………            ……………………………………………… 

/data/      /podpis/ 

mailto:stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
mailto:iod@otwartedrzwi.pl


  

  

ZAŁĄCZNIK NR 2B 

 

Obowiązek informacyjny dla niepełnoletnich uczestników konkursu  w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych:  

  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (dalej: „ADMINISTRATOR”), z 

siedzibą: Targowa 82, 03-448 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: Targowa 82, 03-448 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: 

stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,                       z którym 

można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@otwartedrzwi.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu: 

a. wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody; 

b. udziału w konkursie na logo Stowarzyszenia Otwarte Drzwi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które 

nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy 

konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród; 

c. rozliczenia nagrody pieniężnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 6 lat od 

momentu przekazania nagrody; 

d. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane 

będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a. poinformowania o warunkach organizacji konkursu i jego regulaminie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. odebrania od Ciebie zgody na udział Twojego dziecka/podopiecznego na udział w konkursie - art. 6 ust. 

1 lit. b RODO.  

Dane będą przechowywane do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu – jeśli Twoje dziecko nie zwycięży, Twoje 

dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli Twoje dziecko zwyciężyło, Twoje dane będą 

przechowywane do czasu przyznania nagród. Twoje dane niezbędne do ustaleniu, dochodzeniu lub obrony 

roszczeń będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia konkursu. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby                          to nastąpić, 

to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności do dostawców usług informatycznych. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo                   do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
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11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na utrwalenie i 

publikację wizerunku jest dobrowolna.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 Zgoda na przetwarzanie danych: 

  

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka. 

  

………………………………                          …………………………………… 

/Miejscowość, data/     /podpis opiekuna prawnego – nie dotyczy 

                                         uczestników powyżej 16 rż./  

  

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych mojego dziecka: 

  

………………………………                          …………………………………… 

/Miejscowość, data/     /podpis opiekuna prawnego/  

  

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych: 

  

………………………………                         …......…………………………………… 

/Miejscowość, data/    /podpis opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3  

Celem Stowarzyszenia jest: 

1.  tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i 

zawodowej Polaków; 

2. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji 

społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym; 

3. rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków; 

4. niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, 

niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży; 

5. wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i 

świata; 

6. promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących 

proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. 

 

Na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia składają się następujące usługi: 

1.  pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne 

formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców, 

2. organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów, 

3. poradnictwo prawne, 

4. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, 

5. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspieranie przedsiębiorczości, 

6. reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, 

7. prowadzenie centrów integracji społecznej, 

8. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

9. resocjalizacja i reedukacja dzieci i młodzieży, 

10. szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne, 

11. wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej, 

12. prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych i socjalnych, 

13. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu 

osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 

14. wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu, 

15. prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych, 

16. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych, 

17. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

18. prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych, 

19. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, 

20. organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich, 

21. pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja, 

22. organizacja zbiórek publicznych, 

23. organizacja kampanii społecznych, 

24. organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów, 

25. organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów, 

26. organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia, 

27. organizacja konferencji, seminariów i sympozjów, 

28. promocja wiedzy i postaw proekologicznych, 

29. prowadzenie telefonów zaufania, 

30. promocja i kształcenie postaw obywatelskich, 

31. wdrażanie zasad integracji europejskiej, 

32. prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej, 

33. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 



34. tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach, 

35. współpraca z mediami, 

36. wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu, 

37. działalność charytatywna, 

38. usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody, 

39. prowadzenie działalności z zakresu ekologii. 

 


