Regulamin konkursu

„TORBA PEŁNA POMYSŁÓW
W SZKOLE WIELKICH ODKRYWCÓW”
organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 353
im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 353 im.
„Wielkich Odkrywców” w Warszawie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to
rozumieć Szkołę Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
w Warszawie.
3. Cele konkursu:
a)

wybór

logo

lub

do zaprojektowania

rysunku,
znaku

który

graficznego,

stanie
który

się
w

inspiracją
przyszłości

znajdzie się na płóciennych torbach wykorzystywanych do celów
promocyjnych szkoły,
b) rozbudzanie kreatywności,
c) kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji,
d) rozwijanie umiejętności manualnych wśród uczniów,
e) umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich pomysłów
i umiejętności artystycznych.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie pracy
konkursowej:

projektu

logo

lub

rysunku,

który

stanie

się

inspiracją do zaprojektowania logo, które zostanie umieszczone
na

kolorowej

płóciennej

torbie

wykorzystywanej

do

celów

promocyjnych szkoły,
b) konkurs skierowany jest do całej społeczności szkoły: uczniów,
rodziców i pracowników szkoły,
c) uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, który
zgłoszony do konkursu staje się własnością szkoły,
d)

autor

ponosi

pełną

odpowiedzialność

wobec

organizatora

konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby jego projekt
naruszał prawo (w szczególności autorskie) osób trzecich,
e)

do

wzięcia

udziału

w

konkursie

konieczne

jest

złożenie

wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie

danych

osobowych

oraz

przekazania

praw

autorskich organizatorom (załącznik nr 1 do regulaminu).
5. Forma prezentacji pracy konkursowej:
a) uczestnicy przygotowują prace przy wykorzystaniu dowolnych
technik w formacie A4 - praca płaska,
b) logo lub rysunek należy wykonać w wybranej wersji:
• papierowej, jednokolorowej lub kolorowej z użyciem nie więcej
niż 5 kolorów, prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie:
imię i nazwisko autora, wiek oraz dołączony załącznik nr 1,
• grafika, w postaci pliku graficznego wykonanego w dowolnym
programie graficznym, jednokolorowa lub

kolorowa z użyciem

nie więcej niż 5 kolorów, dołączony załącznik nr 1,

c) w swej treści logo nie może zawierać elementów obraźliwych,
d) praca konkursowa powinna:
• łatwo identyfikować się ze szkołą,
• wzbudzać pozytywne emocje,
• logo powinno być czytelne i łatwe do rozpoznania,
• logo powinno być proste pod względem graficznym,
• składać się z:
- logotypu (stylizacji literowej),
- sygnetu – elementu graficznego będącego symbolem,
- lub zawierać połączenie obu tych elementów.
e) prace konkursowe należy złożyć w wersji:
- papierowej do pudełka w holu głównym szkoły,
- lub elektronicznej – załączony plik z grafiką, zdjęciem lub
skanem mailowo na adres promocja@sp353.pl,
f)

do

wzięcia

udziału

w

konkursie

konieczne

jest

złożenie

wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie

danych

osobowych

oraz

przekazania

praw

autorskich organizatorom (załącznik nr 1 do regulaminu),
g) każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
h) składane i nadesłane prace będą prezentowane na facebook’u na
profilu Szkoła Podstawowa Nr 353 w Starej Miłośnie.
6. Terminy:
a) prace konkursowe można składać lub przesyłać mailowo od 8 do
24 marca 2021 roku,
b) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 roku.

7. Ocena i wybór prac:
a)

prace

będą

ocenianie

przez

komisję

powołaną

przez

organizatorów,
b)

logo

będzie

oceniane

pod

względem

artystycznym,

funkcjonalnym oraz zgodności przekazywanych treści,
c) decyzja komisji zapadnie większością głosów, jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Finał konkursu:
a) wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej
szkoły

www.sp353.pl

oraz na facebook’u na profilu Szkoła

Podstawowa Nr 353 w Starej Miłośnie,
b)

dla

zwycięzcy

przewidywana

jest

oraz

dla

nagroda

autorów

wyróżnionych

prac

rzeczowa

ufundowana

przez

Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców,
c) zwycięska praca zostanie bezpośrednio wykorzystana lub stanie
się inspiracją do opracowania nadruku na torbach reklamowych
szkoły.

Informacje dodatkowe:

1) Informacje o konkursie można uzyskać mailowo pisząc na adres
promocja@sp353.pl lub pod numerem telefonu 508-877-042
2) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3) Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i swojego wizerunku zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji
niniejszego konkursu.
4)

Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

nieodpłatnego

wykorzystania prac w dowolny sposób w celach promocyjnych
bez dodatkowej zgody uczestnika, co wiąże się z przekazaniem
praw autorskich organizatorom (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 1994 r. nr 24,
poz. 83).

