
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych na opracowanie koncepcji kampanii reklamowej: 

Odmrażamy upominki reklamowe! 

(zwany dalej: „Regulaminem”) 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych wpisana do 

rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000274263. 

 

II. Cel konkursu 

Celami konkursu są: 

a) wyłonienie najlepszej pracy konkursowej - koncepcji kampanii reklamowej: „Odmrażamy 

upominki reklamowe!” - promującej upominki reklamowe jako elementu kampanii 

reklamowych firm;  

b) pobudzenie marketingowców do wykorzystania upominków reklamowych w swoich 

kampaniach reklamowych. 

 

III. Forma konkursu 

1. Konkurs zorganizowany jest jako jednoetapowy. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 5 października 2020 roku. 

 

IV. Opis przedmiotu konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie Koncepcji kampanii reklamowej promującej upominki 

reklamowe jako elementu kampanii reklamowych firm. Organizator oczekuje od autorów ciekawych i 

niesztampowych pomysłów. 

2. Koszty przeprowadzenia kampanii reklamowej według koncepcji o której mowa w punkcie 1, muszą 

zostać wyliczone i sprawdzone przez uczestników konkursu oraz muszą zawierać się w przedziale od  

15 000 złotych netto do 20 000 złotych netto. 

3. Zakres przekazu powinien polegać na promocji upominków reklamowych jako: 

a) elementu szerszej kampanii promocyjnej z udziałem upominków, 

b) elementu kampanii, który może w doskonały sposób doprowadzić do zbudowania trwałych relacji i 
utrwalenia świadomości marki, 

c) medium przekazu reklamowego połączonego z konkursami, zabawami, nagrodami, 

 



 

 

 

 

 

4. W ramach koncepcji należy zaplanować kampanię promocyjną medialno-wizualną z uwzględnieniem 

specyfiki prowadzenia działań marketingowych przy użyciu upominków reklamowych, wyróżniającą się 

na tle innych kampanii o podobnej grupie docelowej. 

5. Organizator dopuszcza położenie nacisku kampanii na jeden lub kilka wybranych aspektów 

kampanii. 

V. Termin i zakres kampanii 

1. Kampania promocyjna powinna być realizowana na terenie całego kraju, w wybranym okresie czasu 

od 05.10.2020 do 30.11.2020. Grupę docelową kampanii stanowią: 

1) marketerzy, 

2) twórcy kampanii reklamowych, 

3) agencje reklamowe, 

4) agencje i działy kreacji, 

 

VI. Wymogi dodatkowe 

1. W ramach opracowania Koncepcji kampanii promocyjnej należy zaplanować kampanię promocyjną 

medialno - wizualną oraz zasady jej realizacji, biorąc pod uwagę cele kampanii i specyfikę kampanii 

prowadzonej przy użyciu upominków reklamowych. Kampania powinna wyróżniać się na tle innych 

kampanii o podobnej grupie docelowej, oraz charakteryzować się oryginalnością, czytelnością i 

przejrzystością przesłania, pozwalającą dotrzeć do grup docelowych.  

2. Kampania musi być wewnętrznie spójna i łatwa do przełożenia na poszczególne elementy kampanii 

medialno - wizualnej. 

3. Koncepcja kampanii promocyjnej może zawierać między innymi: 

- opracowanie komunikatów głównych i komunikatów pobocznych kampanii promocyjnej, 

- przygotowanie koncepcji na poszczególne akcje promocyjne 

- przygotowanie koncepcji dotarcia do poszczególnych grup klientów; 

- przygotowanie kreacji wizualnych; 

- opracowanie koncepcji scenariusza spotów internetowych; 

- wykonanie materiałów promocyjnych (np. druki) na potrzeby kampanii; 

- działania promocyjne typu: 

a) ambient marketing 

b) direct marketing 

c) guerilla marketing 

d) internet 

 

 



 

 

 

 

 

4. Dopuszcza się również zastosowanie reklam na nośnikach zewnętrznych i w mediach tradycyjnych 

(prasa, radio,TV), jednak kampania promocyjna nie powinna się koncentrować na wykorzystaniu tych 

kanałów. 

 

VII. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być Członkowie Stowarzyszenia Polska 

Izba Artykułów Promocyjnych oraz firmy z branży upominków reklamowych i szeroko pojętej reklamy.  

2. Organizator Konkursu oraz inni członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w 

Konkursie ani dopomagać uczestnikom Konkursu. 

3. W temacie maila zawierającego koncepcję kampanii promocyjnej należy wpisać „Konkurs na 

opracowanie koncepcji kampanii reklamowej: „Odmrażamy upominki reklamowe!”. 

4. W przypadku otrzymania nagrody, zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich danych 

przez Organizatora. 

 

VIII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać na podany adres mailowy: biuro@piap-org.pl 

w nieprzekraczalnym terminie od 31.08.2020 do 25.09.2020. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest: Dyrektor Biura Zarządu PIAP 

Katarzyna Wojniak, tel. 791 354 426, e-mail: biuro@piap-org.pl . 

3. Prace konkursowe złożone po terminie określonym w ust.1, nie będą dopuszczone do Konkursu. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w konkursie. 

 

IX. Skład jury 

1. W skład jury powołani są: 

a. Członkowie Zarządu PIAP (Prezes, 2 Wiceprezesów, 5 Członków Zarządu). 

b. Od 2 do 3 zaproszonych przez Organizatora Konkursu niezależnych od Organizatora Konkursu 

ekspertów w dziedzinie doradztwa marketingowego. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
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X. Dyskwalifikacja 

1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 

1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu, 

2) nie spełni wymogów Regulaminu, 

 

XI. Rodzaj i wysokość nagród 

1. Nagrodą w konkursie jest za zajęcie I miejsca: kwota 3 000 złotych netto (słownie: trzy 

tysiące złotych netto), za zajęcie II miejsca: reklama w Gazecie Polskiej Izby Artykułów 

Promocyjnych w module na całą stronę oraz banner reklamowy na stronie www.piap-org.pl na 

okres 1 roku - wartość tych nagród to 2 150 zł netto (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt 

złotych netto), za zajęcie III miejsca: reklama w Gazecie Polskiej Izby Artykułów 

Promocyjnych w module o rozmiarach 5x3 – wartość tej nagrody to 1 050 zł netto (słownie 

jeden tysiąc i pięćdziesiąt złotych netto).  

2. Wartość nagrody stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na Stowarzyszenie Polska Izba Artykułów 

Promocyjnych własności pracy konkursowej, przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji 

projektu kampanii reklamowej, oraz jej opracowania i wykorzystania dla prowadzenia kampanii na 

Stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych. 

3. Organizator zamierza zrealizować najlepszą koncepcję kampanii promocyjnej w 2020 roku. 

 

XII. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy 

konkursowej 

1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie muszą być własnością lub współwłasnością autorów. 

2. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność Stowarzyszenie Polska Izba Artykułów 

Promocyjnych z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia koniecznych zmian do nagrodzonych prac w 

porozumieniu z ich autorami. 

4. Z autorem zwycięskiej pracy Stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych podpisze umowę 

o nabyciu autorskich praw majątkowych na rzecz Stowarzyszenia Polska Izba Artykułów 

Promocyjnych, a wynagrodzenie za nabycie tych praw stanowi przyznana nagroda. 

 

XIII. Sposób podania wiadomości o rozstrzygnięcia konkursu 

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.piap-org.pl. Laureat Konkursu 

zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XIV. Unieważnienie konkursu 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu, 

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 

 

XV. Postanowienie końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: ul. Krakowska 72, 32-650 Kęty oraz 

na stronie internetowej www.piap-org.pl. 

3. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane Regulaminem, dotyczące Konkursu, 

rozstrzygane są przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 


