
1

SYARAT DAN KETENTUAN KOMPETISI LOGO PERINGATAN 65  
TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK  

ANTARA POLANDIA DAN INDONESIA

Tahun 2020 menandakan 65 tahun berdirinya hubungan diplomatik antara Polandia dan Indonesia.

Untuk memperingati hal tersebut, Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, bekerjasama dengan Kedutaan 

Besar Indonesia di Warsawa serta pihak Polish-Japanese Academy of Information Technology in 

Warsaw sebagai mitra utama penyelenggaraan kompetisi, mengundang anda untuk ikut serta dalam 

kompetisi desain grafis dalam rangka memperingati hari jadi pendirian hubungan diplomatik tersebut.

.

 

Dari seluruh karya yang diajukan, dewan juri yang terdiri dari perwakilan kalangan seniman dan diplomat 

dari Polandia maupun Indonesia, akan menyeleksi: 

40 karya final yang akan dipamerkan pada pameran pasca-kompetisi yang dilangsungkan di Jakarta dan 

Warsawa pada bulan Februari / Maret 2020.

1 pemenang utama, akan diberikan hadiah tiket pesawat serta biaya menginap selama 5 hari 

 (yang digunakan pada tahun 2020):

Jika pemenang dari Indonesia, diberikan tiket ke Warsawa,

Jika pemenang dari Polandia, diberikan tiket ke Jakarta. 

Informasi lebih lanjut terkait kompetisi dapat dilihat di:

www.logo65.pja.edu.pl

 
SYARAT DAN KETENTUAN KOMPETISI:

PANITIA:

Kedutaan Besar Republik Polandia di Jakarta

Kedutaan Besar Indonesia di Warsawa

MITRA UTAMA:

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw

 

URAIAN TUJUAN KOMPETISI:

Peringatan 65 tahun hubungan diplomatik antara Polandia dan Indonesia akan dirayakan dengan 

serangkaian acara politik, kebudayaan, serta diplomatik.

Logo yang terpilih sebagai pemenang haruslah melambangkan hubungan politik, ekonomi, kebudayaan 

dan sosial yang baik, serta sikap saling menghormati dan saling pengertian.

https://logo65.pja.edu.pl
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Logo yang terpilih dapat mengkomunikasikan secara jelas kepada audiens bahwa adanya hubungan 

yang baik dan bersahabat antara kedua negara. Logo harus memuat referensi pada simbol kedua negara, 

dan elemen yang disarankan ada dalam logo adalah angka “65”. 

Logo yang dilombakan harus mengandung pesan atau kesan berikut: 

•  65 tahun pembangunan hubungan politik, ekonomi, dan kebudayaan antara Polandia dan Indonesia

• kepentingan bersama terkait kebudayaan yang memperkaya kedua negara

• referensi pada era kini atau memiliki nilai kekinian terutama secara visual

• daya tarik kekayaan serta keluhuran budaya serta peradaban kedua negara

• kesan saling bersahabat antara kedua negara di semua level hubungan bilateral.

 

KUALIFIKASI PESERTA:

Kompetisi dibuka hanya untuk desainer/perusahaan desain profesional serta pelajar jurusan desain dari 

Polandia dan Indonesia.

 

SYARAT PESERTA:

1. Peserta hanya dapat mengikuti kompetisi jika telah membaca dan menerima peraturan kompetisi.

2.  Ketentuan partisipasi dalam kontes adalah: 

— mensubmit entri kompetisi sesuai dengan pedoman yang dinyatakan dalam peraturan kontes.

— mengirimkan aplikasi Anda termasuk rincian alamat Anda dan kode entri (yaitu 6 kode digit buatan 

Anda; seperti yang akan dijelaskan pada no.3 dibawah), melalui formulir aplikasi online.

Dengan menerima Peraturan Kontes dan Pernyataan Peserta, ketika Peserta memenangkan kontes: 

— peserta pemenang setuju untuk mentransfer semua hak properti dari karya desain Logo.

— menyatakan bahwa karya tersebut tidak melanggar hak-hak pihak ketiga, khususnya, tidak melanggar 

hak cipta properti dan hak cipta pribadi orang lain.

— menyetujui pemrosesan data pribadi yang terkandung dalam penawaran kompetisi. 

3. Peserta melaporkan karya mereka secara anonim (tanpa nama), dan setiap karya diberikan kode enam 

digit yang terdiri dari angka, huruf kapital, dan huruf kecil. Kode ini dibuat oleh peserta sendiri,  

misalnya: 601Ak3.

4. Peserta dapat mengirimkan paling banyak 3 desain grafis, masing-masing disertai dengan formulir dan 

kode yang terpisah dan berbeda.

5. Logo yang terpilih sebagai pemenang, secara otomatis menjadi hak intelektial Panitia kompetisi, yang 

dengan begitu berhak untuk memakainya sesuai kebijakannya.

6.  Bersamaan dengan selesainya kompetisi, pencipta karya yang terpilih sebagai pemenang juga berarti 

bersedia mentransfer hak cipta pada Panitia dan memberikan izin untuk memakainya di segala bidang 

pemakaian.

 

PENYAMPAIAN KARYA:

1. Setiap aplikasi kontes, bersama dengan penerimaan peraturan kontes dan pernyataan peserta, harus dikirim 

melalui formulir aplikasi yang terdapat di situs web kontes: www.logo65.pja.edu.pl dalam bentuk digital.

— format (board): 300 × 300 mm, 300 dpi, CMYK, jpg (max. 5 MB)

— karya harus menampilkan logo dalam versi berwarna (maksimum 4 warna)

https://logo65.pja.edu.pl
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— logo harus ditempatkan di tengah board dengan margin minimum 5 cm untuk setiap sisi. Di bagian tengah 

bawah dari board, ditempatkan logo versi hitam-putih dengan ukuran maksimum 10 × 10 mm.

2. Tiap karya yang dikirimkan harus diberikan kode enam karakter yang terdiri dari angka, huruf kecil dan

huruf kapital (harus cocok dengan kode yang disampaikan dalam formulir kepesertaan), contoh: 601Ak3.jpg 

Dilarang keras mencantumkan nama depan atau nama belakang dalam board.

3. Deadline penyampaian karya adalah tanggal 15 November 2019.

4. Karya yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dokumen syarat dan ketentuan

Kompetisi, atau yang disampaikan melewati tenggat waktu yang ditentukan, tidak akan dinilai oleh juri.

TANGGAL-TANGGAL PENTING:
Pengumuman kompetisi: 15 Mei 2019.

Tenggat penyampaian karya: 15 November 2019.

Pengumuman inalis dan pemenang sampai: 15 Desember 2019.

Pameran pasca-kompetisi sekaligus acara penganugerahan: Februari / Maret 2020.

HADIAH:
40 finalist: karya dipamerkan dalam pameran pasca-kompetisi di Jakarta dan Warsawa  

(Februari / Maret 2020)

1 pemenang utama: tiket pesawat dan biaya menginap 5 hari (dapat digunakan tahun 2020): 

Jika pemenang dari Indonesia, diberikan tiket ke Warsawa,

Jika pemenang dari Polandia, diberikan tiket ke Jakarta. 

Piagam bagi seluruh finalis dan pemenang. 
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JURI:

•  Beata Stoczyńska — Duta Besar Polandia untuk Indonesia

•  Siti Nugraha — Duta Besar Indonesia untuk Polandia

•  Hendra Halim – Direktur Departemen Europa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

•  prof. Lech Majewski — desainer, pengajar, Academy of Fine Arts in Warsaw

•  Marchella FP — desainer, penulis “Generasi 80an” dan “Generasi 90an”.

•  James Darmawan — desainer, Kepala Program Studi Design Komunikasi Visual, Pradita Institute, Tangerang 

(koordinator Indonesia untuk kontes ini).

•  Irwan Harnoko — desainer, pengajar, pendiri Worldwide Graphic Designers (WGD)

•  dr. Anita Wasik — desainer, pengajar, Academy of Fine Arts in Gdansk

•  dr. Piotr Nowiński — artis, Wakil Dekan Departemen Seni Media Baru di Akademi Polandia-Jepang, 

Tekonologi Informasi di Warsawa.

•  dr Agnieszka Ziemiszewska — desainer, pengajar, Polish-Japanese Academy of Information Technology 

in Warsaw (coordinator Polandia untuk kontes ini).

KRITERIA PENILAIAN LOGO:

• fungsionalitas dan ketergunaan

• ketegasan dan kejelasan pesan peringatan 65 tahun pendirian hubungan diplomatik Polandia-Indonesia 

di arena internasional.

• inovasi dan terobosan

• nilai estetis

• kemudahan konversi pada beragam media

RESOLUSI LAIN:

 •  dengan ikut serta dalam kompetisi, berarti menyetujui bahwa jika karya terpilih, maka pencipta akan 

memberikan pada Panitia – secara eksklusif tanpa pembatasan wilayah atau waktu – seluruh hak intel-

ektual atas karya, untuk digunakan dalam seluruh bidang penggunaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Journal of Law of 2018, item 1191, 

 as amended).

•  Panitia berhak mengubah karya tergantung bidang penggunaan dari karya serta berhak memutuskan 

kapan dan sampai mana karya akan didistribusikan.

• Peserta menyetujui pemrosesan data pribadi mereka sebagaimana diperlukan untuk menyelenggarakan 

kompetisi sesuai dengan isi Pernyataan, yang merupakan lampiran dokumen syarat dan ketentuan ini.

• Dengan ikut serta dalam kompetisi, berarti telah memberi persetujuan tanpa syarat atas peraturan ini. 

• Anggota dewan juri tidak dapat ikut serta dalam kompetisi atau mengkonsultasikan karya yang  

diikutsertakan.

• Panitia tidak bertanggungjawab atas perpanjangan, pemotongan, perubahan waktu, atau pembatalan 

kompetisi, jika terjadi diluar kendali Panitia.

TANGGUNG JAWAB PANITIA:

• Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian materil maupun non-materil, termasuk kerugian, cedera lahir 

atau batin, yang diderita oleh Peserta akibat kepesertaannya dalam Kompetisi, maupun akibat mendapat 

atau tidak mendapat hadiah.
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• Peserta bertanggungjawab penuh dan eksklusif jika kepesertaannya dalam Kompetisi ternyata melanggar 

hak pihak ketiga, ketentuan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

• Panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kesilapan, pencurian, kerusakan terhadap, tertukarnya, 

atau adanya akses yang tidak diizinkan terhadap, ataupun hilangnya pengajuan karya, ataupun jika ada 

keterlambatan pengiriman pada Panitia yang disebabkan oleh factor diluar pengaruh Panitia.

RESOLUSI AKHIR:

• Pemenang akan diberitahukan melalui e-mail

• Jika ada hal yang belum diatur dalam dokumen ini, maka Ketentuan Hukum Perdata dan Regulation of the 

European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 akan berlaku.

• Segala sengketa terkait Kompetisi yang timbul antara Panitia dan Peserta, akan diselesaikan oleh pengadilan 

umum yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kedudukan Panitia.

 

KONTAK / SEKRETARIAT KOMPETISI:

Segala informasi disediakan oleh secretariat kompetisi:

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw,

logo65@pjwstk.edu.pl

 

 

 

PANITIA: MITRA UTAMA:




