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KONKURS na opracowanie identyfikacji wizualnej i Nagrody w Dorocznym konkursie SARP 
Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego – odpowiedzi na pytania 
 
PYTANIA  
 
Witam, 
1. Proszę o sprecyzowanie zapisu pkt II 1.b. Czy pełna nazwa to: "Dyplom Roku SARP im. Zbyszka 
Zawistowskiego" i należy opracować skrót tej nazwy? Czy są z tym jakieś ograniczenia? Rozumiem, że 
skrót ma być składową logotypu; czy ma pełnić jakieś inne funkcje? 

 
2. Czy układ planszy/dyplomów/plakatu (pion, poziom) jest dowolny? 

 
3. Czy odpowiedzi na pytania innych uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej? 
 
ODPOWIEDZI 
 
Ad 1. Pełna nazwa brzmi: Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku"  (+ 
odpowiedni rocznik). Wskazane jest, by Uczestnik zaproponował własny rozpoznawalny skrót jako 
część identyfikacji. Prócz funkcji graficznej, ma on pełnić funkcję informacyjną - zastępując pełną nazwę 
np. w materiałach tekstowych. 
 
Ad 2. Tak, układ może być zarówno poziomy, jak i pionowy. 
 
Ad 3. Tak, opublikujemy je na stronie. 

 

 
PYTANIA  
 
Dzień dobry, 
mam do Państwa dwa pytania odnośnie regulaminu konkursu: 
 
1. II.1b skrót nazwy Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 
 
Pytanie: Rozumiem, że zadanie polega tu na stworzeniu unikalnego skrótu? Czy za skrót przyjmujemy 
po prostu kolejno brzmiące pierwsze litery wyrazów?* 
 
2. IV.1 Praca Konkursowa musi składać się z propozycji wyrażonej w formie graficznej na formacie B2 
(...) 
 
Pytanie: Czy całość zakresu ma znajdować się tylko na jednej planszy, czy dopuszczalna jest większa 
ilość plansz. 



ODPOWIEDZI 
 
Ad 1. Nie istnieje skrót nazwy konkursu. Uczestnik może zaproponować własny skrót jako część  
identyfikacji. Proszę mieć jednak na uwadze, że skrót ten może nie zostać zaakceptowany,  elementy 
identyfikacji (dyplom, nagroda) należy więc zakomponować tak, by znalazło się na  nich ewentualne 
miejsce na pełną nazwę konkursu. 
 
Ad 2. Całość zakresu ma znajdować się na jednej planszy B2. 

 
 

 
PYTANIA  
 
Witam Serdecznie, 
Mam kilka pytań dotyczących regulaminu konkursu: 
 
1. Punkt II. b) Czy zadaniem konkursowym jest stworzenie skrótu lub nowej nazwy nagrody? Czy jest 
istniejący skrót nazwy Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego, który uczestnicy konkursu 
mają wykorzystać? 
 
2. Punkt V. Czy można dostarczyć prace za pośrednictwem Poczty lub przesyłki kurierskiej czy 
wyłącznie osobiście w siedzibie SARP? Jeżeli pocztą czy decyduję data stempla pocztowego czy pracę 
mają dotrzeć do wyznaczonego terminu? 
 
ODPOWIEDZI 
 
Ad 1. Nie istnieje skrót nazwy konkursu, Uczestnik może zaproponować własny skrót jako część  
identyfikacji. Proszę mieć jednak na uwadze, że skrót ten może nie zostać zaakceptowany, elementy 
identyfikacji (dyplom, nagroda) należy więc zakomponować tak, by znalazło się na  nich ewentualne 
miejsce na pełną nazwę konkursu. 
 
Ad 2. Tak, można dostarczyć pocztą lub kurierem (w dni powszednie w godz. 10.00-17.00). Liczy się 
data wpłynięcia w regulaminowym terminie, a nie data stempla. 
 

 
PYTANIA  
 
1. Dzień dobry, w treści regulaminu nie znalazłam żadnego punktu - który zabraniałby umieszczenie na 
planszy b2 krótkiej informacji z opisem koncepcji identyfikacji (opis  proponowanych czcionek oraz 
użytych kolorów, czy materiałów). Proszę o potwierdzenie, że taki opis może się na planszy znaleźć. 
 
ODPOWIEDZI 
 
Ad 1. Prócz elementów wymaganych w regulaminie, na planszy B2 mogą znaleźć się inne 
elementy prezentujące założenia rozwiązania konkursowego, w tym krótki opis. Do decyzji Uczestników 
należy, na co położą Państwo nacisk w prezentowanym projekcie. 
 

 
 
 



PYTANIA  
 
Dzień dobry, 
Mam pytania dotyczące konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej i Nagrody w Dorocznym 
konkursie SARP Dyplom Roku. 
 
1. IV. Forma prezentacji pracy Konkursowej, 1. Praca Konkursowa musi składać się z propozycji 
wyrażonej w formie graficznej na formacie B2, zawierającej wszystkie elementy opisane w pkt. II 
Regulaminu oraz:  
- Szablon na dyplom, w skali 1:1 wraz z sugestią zastosowanego materiału powinien zawierać także 
wzór czcionki zastosowanej na napisach, na nagrodzie oraz na dyplomie oraz wybarwienia 
poszczególnych elementów w formie próbnika koloru CMYK lub Pantone.  
- Makietę nagrody (medal, statuetka itp.) w skali 1:1 z propozycją rozwiązań materiałowych oraz 
wyjaśnienie zasad produkcji lub technologii wykonania 
Rozumiem że wszystkie elementy zawarte w pkt IV regulaminu (elementy z pkt II + szablon dyplomu i 
makieta) mają zostać przestawione na planszy? Czy jednak szablon i makietę należy przedstawić poza 
planszą (wydruk dyplomu i fizyczny model)? 
 
2. Czy makieta nagrody przedstawiona na planszy może być modelem 3D czy powinna być zdjęciem 
fizycznej makiety? 
 
3. Czy uczestnik musi się zmieścić na jednej planszy formatu B2? 
 
4. Do organizatora należy dostarczyć wydrukowaną planszę konkursową? Czy projekty można składać 
za pomocą kuriera? 
 
ODPOWIEDZI 
 
Ad. 1 Uczestnik przedstawia wszystkie elementy pracy w formie graficznej na planszy B2  (oraz w 
wersji elektronicznej na płycie CD) + wydruk dyplomu oraz fizyczną makietę  nagrody, oba w skali 1:1. 
 
Ad. 2 Może być to wizualizacja 3D. 
 
Ad. 3 Tak. 
 
Ad 4 Tak, uczestnik dostarcza wydrukowaną planszę i makiety dyplomu i nagrody + wersję  
elektroniczną projektu. Można przesłać kurierem (w dni powszednie w godz. 10.00-17.00), liczy się data 
wpłynięcia pracy, zgodnie z regulaminem. 
 


