
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO  PUBLICNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO JANA 

PADEREWSKIEGO W TWORKOWEJ 

I Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Tworkowej jest Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele. 

II Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 

korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

3. Konkurs trwa od: 05.12.2022 r. do 05.04.2023 r. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 04.2023 r. podczas uroczystej akademii z okazji Konstytucji 3 maja. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, dzieci z zerówki. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie. 

3.Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy. 

III Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, 

Internet, pisma, ulotki.  

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 3. Projekty konkursowe 

muszą spełniać następujące warunki:  

- Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.  

- W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.  

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;  

-  być czytelne i łatwe do zapamiętania,  

-  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą   

- wzbudzać pozytywne emocje,   

składać się :  

-  tylko z logotypu (stylizacji literowej)  



- tylko z elementu graficznego będącego symbolem  

- lub też zawierać połączenie obu tych elementów.  

4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.  

5. Prace należy składać podając: -imię i nazwisko, -klasę, -płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona 

wykonana techniką komputerową 

IV Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1.Prace należy składać do dnia 05.04.2023 w sekretariacie szkoły. 

2.Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały 

ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

V Kryteria oceny prac konkursowych 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły, 

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł 

3) czytelność i funkcjonalność projektu, 

4) estetyka wykonania projektu. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników: 28.04.2023 r. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz ogłoszone podczas apelu szkolnego.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu 

oraz do nierozstrzygnięcia konkursu. 

 

Życzymy ciekawych pomysłów! 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

DANE AUTORA PRACY 
 

Imię i nazwisko ………………………………….…………………………….… 

 

  
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu 

Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. 

 

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

 

 

 

.................................................................. ......................................... 

Czytelny podpis Uczestnika konkursu Miejscowość i data 

 

 

.................................................................... 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Metryczka uczestnictwa w konkursie na logo szkoły 

Imię i nazwisko 

uczestnika konkursu 

 

Klasa   

Technika w jakiej 

praca została 

wykonana 

 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 3 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja...................................................................................................................., zamieszkały/a 

(imię i nazwisko) 
 

 

w ........................................................................................................................oświadczam, 

(adres zamieszkania) 

że przekazuję na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej 

nieodpłatnie,   prawa   autorskie do projektu logo,   zgłoszonego w konkursie na logo szkoły, 

organizowanym w dniach 05.12.2022 r. – 05.04.2023 r. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym 

autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami 

autorskimi. 

 

.............................................. ........................................................ 

(data) (imię i nazwisko)* 

 

 

* W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie, 

czytelnym podpisem. 

 


