KONKURS NA LOGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GAWLIKACH
WIELKICH
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich chętnych
uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu
graficznego
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
REGULAMIN KONKURSU:
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GAWLIKACH WIELKICH jest DYREKTOR SZKOŁY.
2. Regulamin konkursu podany poniżej jest także dostępny na stronie internetowej szkoły –
gawliki-szkola.mazury.pl
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (LOGO) dla Szkoły
Podstawowej w Gawlikach Wielkich.
2. Pośrednim celem konkursu jest formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej
oraz rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie technik komputerowych oraz sztuk
plastycznych.
3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów
gimnazjalnych, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
2. Projekty konkursowe muszą być pracami autorskimi. W przypadku uznania pracy
za plagiat uczestnik (grupa) zostaje zdyskwalifikowany.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić max 1 pracę konkursową.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz szkoły (przejście na szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu
zwycięskiego).
6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
konkursu.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
8. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na
nieodpłatne wykorzystywanie LOGO przez Szkołę Podstawową w Gawlikach Wielkich
(załącznik nr 1).
9. Każda praca przesłana w formie elektronicznej powinna posiadać następujące informacje:
a. imię i nazwisko autora, adres, telefon uczestnika wraz z telefonem do rodziców,
b. klasę i pełną nazwę szkoły
c. adres elektroniczny
d. ewentualnie dane opiekuna, jeśli praca była wykonywana pod jego kierunkiem.
10. Do pracy przesłanej w formie elektronicznej należy dołączyć skan „Oświadczenia”
(załącznik nr 1). W przypadku zwycięskich prac „Oświadczenie” będzie musiało być
dołączone do pracy w formie oryginalnej.
11. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Na konkurs można zgłaszać max 1 projekt na 1 uczestnika (grupę konkursową, np. zespół
klasowy).
2. Projekt znaku graficznego (LOGO) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:
reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne, tablice ścienne.
3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Powinien
być wykonany techniką komputerową w formacie prostego programu graficznego, np. Paint
(lub innego) i wysłany pocztą elektroniczną. Dopuszcza się przygotowanie odręczne, które
możliwe będzie do zamiany na wersję elektroniczną (skan).
4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
a. należy przedstawić znak w dowolnym rozmiarze, który po zmniejszeniu do wielkości pola
2cm x 2 cm nie straci swojej wyrazistości, jakości i czytelności,
b. projekt może być wykonany w dowolnej technice, jednak z uwagi na jego przeznaczenie,
autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji.
5. LOGO nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna
osoba, aniżeli autor symbolu.
6. LOGO winno charakteryzować się określonymi cechami.
a. musi być:
 związane z Gawlikami Wielkimi i oświatą,
 adekwatne do zadań pełnionych przez szkołę
 czytelne i łatwe do zapamiętania,
 łatwo identyfikowane ze Szkołą Podstawową w Gawlikach Wielkich.
b. dodatkowo powinno
 wzbudzać pozytywne emocje
 być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
c. może zawierać nazwę szkoły
d. projekt nie może posiadać treści obraźliwych.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 31 maja 2018 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w
Gawlikach Wielkich (np. na płycie CD) lub można je wysłać pocztą elektroniczną na adres:
sp_gawlikiwielkie@op.pl (temat: Konkurs na logo szkoły)
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z
następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł, atrakcyjność,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru LOGO zgodnie z kryteriami oceny, o których
mowa w pkt. VI i wybiera Laureata konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego
projektu lub do nierozstrzygnięcia konkursu.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Organizator nie zwraca prac.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody:
a. I miejsce – sprzęt elektroniczny w kwocie 150,00 zł

b. II miejsce – sprzęt elektroniczny w kwocie 100,00 zł
c. III miejsce – sprzęt elektroniczny w kwocie 50,00 zł
3. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu – 22 czerwca 2018 r. (dzień zakończenia
roku szkolnego)
4. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły wraz z prezentacją
nagrodzonej pracy.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie i życzę wszystkim ciekawych pomysłów!
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Ja ………………………………………………..……………………………, zamieszkały/a w
(imię i nazwisko)
…………………...........................................................................................................................
( adres zamieszkania)
oświadczam, że przekazuję na rzecz Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich,
nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu LOGO, zgłoszonego w „Konkursie na LOGO
Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich”, organizowanego w dniach 01.03.2018 r. –
31.05.2018 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.

