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REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na opracowanie 

symbolu graficznego naszej szkoły. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Fromborku 

ma już 72 lata. Chcielibyśmy móc poszczycić się własnym symbolem oddającym charakter naszej 

placówki. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo szkoły. Niech Wasza 

twórczość stanie się znakiem naszej Szkoły. 

 

I. Organizator konkursu 

  

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu 

Szkół we Fromborku. 

 

II. Cel i przedmiot konkursu 

 

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

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Logo wykorzystywane będzie 

przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, 

promocyjnych, itp. 

2. Konkurs trwa od 15.01.2018 r. do 15.02.2018 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się  

z regulaminem konkursu i posiadają pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych  

lub opiekunów prawnych, wyrażoną w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub 

zespołowo (zespół do 3 osób). 

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

4. Każdy zgłoszony projekt musi być niepowtarzalnym i oryginalnym dziełem oraz nie może 

naruszać cudzych praw własności intelektualnej lub praw osobistych.  

5. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone: prace nagrodzone lub wyróżnione w innych 

konkursach i prace wcześniej publikowane. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik 

zostaje zdyskwalifikowany. 

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

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku.  

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

8. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy 

konkursowej oraz uczestnictwem w konkursie. 
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IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 projekty. 

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

maskotka, reklama, Internet, plakat, ulotki. 

3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

1) na kartce w formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x15cm, 

2) w swojej treści projekt nie może zawierać elementów i treści niezgodnych z prawem  

i obraźliwych.  

3) projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej. 

5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

1) być czytelne i łatwe do zapamiętania,  

2) być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,  

3) wzbudzać pozytywne emocje, 

4) składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu 

(graficznie przedstawionej nazwy szkoły). 

6. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.  

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

8. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs  

na logo szkoły”), w której uczestnik podaje: 

1) imię i nazwisko, wiek i klasę (na odwrocie pracy lub na płycie), 

2) płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą 

programu, w którym projekt został wykonany (preferowany format to jpg. lub bmp.).  

3) zgodę rodziców – załącznik nr 1 (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony 

internetowej szkoły). 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 15 lutego 2018 r. do pani Anny Janowiak lub pani  

Krystyny Sieniawskiej. 

2. Prace konkursowe nie spełniające 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.  

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność tematu projektu z patronem Szkoły Podstawowej i danymi naszej szkoły, 

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,  

3) czytelność i funkcjonalność projektu,  

4) estetyka wykonania projektu,  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie projekty wykonane przez ich autorów (uczniów, a nie ich 

rodziców). 
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VII. Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora 

Szkoły w składzie: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół, 

2) przedstawiciel Rady Rodziców, 

3) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

4) przedstawiciele Rady Pedagogicznej (nauczyciele informatyki i/lub plastyki), 

5) fundator wykonania logo i maskotki szkoły.  

(w/w osoby nie mogą  mieć powiązań rodzinnych z uczestnikami konkursu ) 

 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) Szkoła Podstawowa: klasy I – V, 

2) Szkoła Podstawowa: klasy VI – VII i Gimnazjum. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

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

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda główna, dla pozostałych uczestników przewidziane 

są nagrody pocieszenia i dyplomy. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu: 

19.02.2018 r.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu oraz niewybrania 

pracy zwycięskiej. 

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.  

5. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca 

wszystkie prace zgłoszone na konkurs. 

 

IX. Inne  

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przedstawionym projekcie  

w celu dostosowania projektu do przygotowania wykroju i uszycia maskotki oraz 

nadrukowania logo na materiałach promocyjnych.  

2. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy. 

 

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów! 

 

                                                                                                        Organizatorzy 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

 ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W KONKURSIE NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

WE ZESPOLE SZKÓŁ WE FROMBORKU 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                          (imię i nazwisko)  

w konkursie plastycznym na graficzny symbol (logo) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika we Fromborku.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).  

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń zgodnie z regulaminem konkursu.  

 

 

 

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

            Miejscowość i data                                                                        Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

                                                                                                                              uczestnika konkursu 

 

 


