Regulamin konkursu na logo szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
I. Cel konkursu:

1. Celem konkursu jest stworzenie logo graficznego nawiązującego tematycznie do
obchodów 100-lecia niepodległości Polski przypadającego w 2018 r.

2. Logo będzie wykorzystywane, jako znak graficzny do celów: identyfikacyjnych,
popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i może być zamieszczane
m.in. na stronie internetowej, plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach
wydawanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

3. Projekt logo może zawierać np. daty: 11 listopada 1918 r. (11 XI 1918 r.), liczbę
„100”, lub „11 XI” oraz dowolne elementy związane z rocznicą.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym
absolwentów,

osób

fizycznych

i

podmiotów

do uczniów, nauczycieli,

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.
III. 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.

IV. 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
logo szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Na
projekcie (projektach) należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane
teleadresowe.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

V. 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 22

stycznia do 2 lutego 2018 r. do godz. 13.00. (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.

VI. 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.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 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.
VIII. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
ul. Krakowska 15
32-065 Krzeszowice

