
REGULAMIN KONKURSU  
na logo 

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Starych Załubicach

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem  konkursu  na  opracowanie  logo

szkoły jest Dyrektor Szkoły.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły

Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
2. Logo  wykorzystywane  będzie  przez  szkołę  do  celów  identyfikacyjnych,

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwa od 02.12.2019 r. do 07.02.2020 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy  uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły,

którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
2. Projekty  konkursowe  mogą  być  realizowane  oraz  zgłaszane  do konkursu

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 Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Na konkurs można zgłaszać do 3 projektów.
2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:

reklama, Internet, plakat, ulotki).
3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
4. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna

osoba, aniżeli autor logo. 
5. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm 
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 
Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
6.  Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

 być czytelne i łatwe do zapamiętania, 
 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą 
 wzbudzać pozytywne emocje.

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



Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs 
na logo szkoły”) lub przesłane pocztą elektroniczną.

      8. Do każdej pracy powinien być dołączony poprawnie wypełniony:
◦ załącznik nr 1 – w przypadku ucznia szkoły
◦ załącznik nr 1 i załącznik nr 2 – w przypadku absolwenta szkoły. 

V.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 31 grudnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać

na adres mailowy: dyrektorspzalubice@radzymin.pl.
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. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 
3) czytelność i funkcjonalność projektu, 
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora

Szkoły.  

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni  zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest  nagroda, wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie 

za uczestnictwo w konkursie.
3. Planowana data ogłoszenia wyników:  07 lutego 2020 r. w czasie apelu z okazji Święta

Szkoły. 
4. Komisja  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  konkursu  oraz  niewybrania  pracy

zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
6. Przed  ogłoszeniem  wyników  i  przyznaniem  nagrody  zostanie  zorganizowana  wystawa,

prezentująca wszystkie prace.

Życzę wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizator:

Magdalena Sycik 
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Armii Krajowej w Starych Załubicach



Załącznik nr 1 

…..............................................., …..............................
miejsce, data                          

OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………………………………………, zamieszkały/a w ………………….................................
(imię i nazwisko)                                                                        ( adres zamieszkania) 

oświadczam,  że  przekazuję  na  rzecz  Szkoły  Podstawowej  im.  Armii  Krajowej  w  Starych  Załubicach,
nieodpłatnie,  prawa autorskie  do  projektu  logo,  zgłoszonego w konkursie  na  logo szkoły,  organizowanym
w dniach 02.12.2019 r. – 07.02.2020 r. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego
wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi. 

………………………………………………………………. 
 ( imię i nazwisko)* 

* W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują czytelnym podpisem jego rodzice/ prawni
opiekunowie.



Załącznik Nr 2

   ……......................……………………
(miejscowość i data) 

      
   

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

1. Imię i nazwisko autora pracy …............................................................................

2. Adres do korespondencji (tradycyjny lub mailowy) 

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

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

3. telefon kontaktowy ….........................................................

                                                                          

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) - 

RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do 

celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na logo Szkoły Podstawowej im. AK w Starych Załubicach. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej 

załącznikiem do niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Administratorem danych osobowych w ramach konkursu jest Szkoła Podstawowa im. AK w Starych 

Załubicach reprezentowana przez dyrektora szkoły/

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…....................................................................................
podpis uczestnika

      



Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu
  

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
RODO - informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa im. AK w Starych Załubicach,

2. dane będą przetwarzane wyłączenie na cele  związane z przeprowadzeniem konkursu   na podstawie
świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,

3. dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia  konkursu oraz  przez  okres
archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia  2011 r.  w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,

5. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem,

6. osoba,  której  dane  osobowe są  przetwarzane  ma  prawo do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,

7. podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu

8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


