REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY
LOGO
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

I. Informacje ogólne:
1.

Konkurs

obejmuje

stworzenie

projektu

graficznego

logo

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
2.

Organizatorem

konkursu

jest

Dyrektor

Zespołu

Szkól

Ponadgimnazjalnych

w Krzeszowicach.
3. Konkurs trwa od 18 stycznia do 26 lutego 2018 r.
II. Cele konkursu:
Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:
•

Identyfikacyjnych,

•

reprezentacyjnych

•

korespondencyjnych.

W szczególności umieszczone będzie na:
•

wydawnictwach,

•

plakatach,

•

ulotkach,

•

nośnikach elektronicznych i w Internecie,

•

nośnikach reklamy zewnętrznej,

•

gadżetach promocyjno-reklamowych.

III. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logo, które będzie miało
zastosowanie

do

celów

identyfikacyjnych,

popularyzatorskich,

promocyjnych

i korespondencyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien jednak zawierać napis „ZSP
Krzeszowice”,
3. Projekt logo powinien budzić pozytywne skojarzenia z ZSP w Krzeszowicach oraz określać
charakter i specyfikę szkoły.

IV. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do uczniów, nauczycieli, absolwentów,
osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich (zgłoszenie – załącznik nr 1) oraz
niepełnoletnich pod warunkiem, że opiekunowie prawni wyrażą zgodę (zgłoszenie –
załącznik nr 2),
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo,
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
V. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz w przypadku osób fizycznych
wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z, Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926)
– załącznik nr 1,
c) w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt b.
podpisują przedstawiciele ustawowi (załącznik 2).
2. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu,
który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
VI. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekty prac konkursowych należy dostarczyć:
•

na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie TIFF 300 DPI rozmiar A4
lub JPG 200 DPI rozmiar A4 oraz w postaci wydruku na planszy A4. Plansza
powinna zawierać logo

w wersji podstawowej kolorowej i jego najmniejsze

dopuszczalne pomniejszenie oraz logo w wersji czarno-białej i jego najmniejsze
dopuszczalne pomniejszenie.

•

w postaci odręcznego rysunku wykonanego w dowolnej technice na formacie
A4.Rysunek powinien zawierać logo w wersji podstawowej kolorowej i jego
najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie oraz logo w wersji czarno-białej i jego
najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie.

2. Prace konkursowe należy składać się w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt
graficzny logo ZSP w Krzeszowicach”. Na projekcie (projektach) należy zamieścić imię
i nazwisko autora oraz jego dane teleadresowe.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.
VII. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
•

zgodność projektu z danymi szkoły,

•

umieszczenie w znaku napisu ZSP KRZESZOWICE,

•

oryginalność znaku,

•

łatwość zapamiętywania,

•

czytelność i funkcjonalność.

VIII. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać w siedzibie Organizatora tj.
Sekretariat - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzeszowice ul. Krakowska 15, lub
przesyłać pocztą na adres Organizatora

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 32-065

Krzeszowice ul. Krakowska 15 w terminie od 18 stycznia do 26 lutego 2018 r. do
godz. 11.00. (uwaga: liczy się data wpływu prac konkursowych do siedziby
Organizatora)
2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będą podlegały
ocenie Komisji.
IX. Zasady przyznawania nagród
1. Wyboru laureata/laureatów konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
3. Decyzja komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja przyzna nagrody rzeczowe.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
6. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.
X. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lutego 2018 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach: http://www.zspkrzeszowice.pl
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzca/zwycięzcy zostanie poinformowany
odrębnie.
4. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa
prezentująca wszystkie prace.
XI. Organizacja konkursu
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Krakowska 15
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 05 40
Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do dyrektora Łukasza Skalnego, pod
numerem telefonu 12 282-05-40.
XII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, mogą
odbierać swoje prace w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Krzeszowice, ul.
Krakowska 15. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. Prace
nieodebrane do dnia 16 marca 2018 r. ulegną zniszczeniu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

KONKURS
Projekt Logo dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach

Nazwisko ……………………………………………………………………………..
Imiona : ……………………………….………
Adres do korespondencji:
Gmina: ............................. Kod: ..................... Miejscowość: ...............................
Ulica: ……………….……………… Nr domu: ……………… Nr mieszkania: ………………...
Tel.:……………………………………….....
e-mail: …………………………………………………..

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE

I

PRZESTRZEGANIE

REGULAMINU
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i warunkami uczestnictwa..
Oświadczam że je przyjmuję oraz "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora Konkursu , "Projekt

Logo dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Krzeszowicach” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z

późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie projektu na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

Podpisy autora zgłaszanej pracy

Data

Załącznik nr 2

FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY

DO

KONKURSU

DLA

OSÓB

NIEPEŁNOLETNICH

KONKURS
Projekt Logo dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach

Nazwisko ……………………………………………………………………………..
Imiona : ……………………………….………
Adres do korespondencji:
Gmina: ............................. Kod: ..................... Miejscowość: ...............................
Ulica: ……………….……………… Nr domu: ……………… Nr mieszkania: ………………...
Tel.:……………………………………….....
e-mail: …………………………………………………..

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE

I

PRZESTRZEGANIE

REGULAMINU
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i warunkami uczestnictwa oraz wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
Oświadczam że je przyjmuję oraz "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora Konkursu , „Projekt Logo dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Krzeszowicach” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami). Poprzez wysłanie projektu na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późn. zmianami)."
____________________________________________
Podpis rodzica

Podpisy autora zgłaszanej pracy

_____________________
Data

Data

