
 

REGULAMIN KONKURSU NA 

LOGO JUBILEUSZU SZKOŁY 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie 

na opracowanie symbolu graficznego z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia naszej Szkoły! 

 

Organizator 

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. T. Kościuszki w Krakowie 

koordynator konkursu – Krystyna Wróbel 

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) jubileuszu 50-lecia Szkoły 

Podstawowej Nr 25 w Krakowie. Logo będzie wykorzystywane przez szkołę w celach 

promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów SP 25. 

2. Osoby składające swoje prace w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej szkoły 

informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu (imion, nazwisk, zdjęć prac 

konkursowych). 

4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników. 

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw 

majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca 

zrekompensuje Organizatorowi,  jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w 

związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

6. Uczestnicy konkursu zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na 

rzecz Organizatora konkursu. 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich 



praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu, w szczególności udzielają 

pozwolenia na modyfikację projektu logo, dokonania koniecznych zmian strukturalnych, 

kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechniania go w takiej postaci. 

 

Forma pracy konkursowej  

1. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: papier firmowy, ulotki, 

plakaty, nośniki elektroniczne, grafika internetowa.  

2. Projekt musi zawierać wszystkie lub niektóre z elementów napisu: 

„Szkoła Podstawowa Nr 25 w Krakowie im. T Kościuszki Jubileusz 50-lecia”. 

3. Logo powinno:  

 być czytelne i łatwe do zapamiętana,  

 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,  

 wzbudzać pozytywne emocje, 

 w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych. 

4. Projekty konkursowe mogą być wykonane na kartkach formatu A-4 lub  w dowolnym 

programie graficznym (plik należy zapisać w formacie graficznym JPG lub PNG). 

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych wypełnione 

Oświadczenie (załącznik Nr 1 do Regulaminu), na którym rodzic lub opiekun prawny 

własnym podpisem wyraża zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a 

także składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu 

oraz oświadczanie dotyczące praw autorskich. Poprzez podanie danych osobowych 

uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie 

internetowej SP 25 bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Organizator 

podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu. 

6. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: 

 zgodność projektu z danymi szkoły,  

 oryginalność,  

 czytelność i funkcjonalność logo,  

 estetykę wykonania.  

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Termin oddawania i przesyłania prac mija 21.02.2023 r. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje logo.  

3. Prace wykonane na kartkach należy oddawać do biblioteki opisane na odwrocie według 



wzoru: imię, nazwisko, klasa. 

4. Prace wykonane w programie graficznym należy przesyłać na adres e-mailowy 

jubileuszlogo@gmail.com opisane małymi literami według wzoru: imię_ nazwisko_ klasa 

oraz oddać do biblioteki w formie papierowej. W nazwie należy używać tylko małych liter. 

W temacie wiadomoścoi należy wpisać: logo – imię, nazwisko, klasa. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej SP 25. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

2. Organizator nie zwraca prac. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia zwycięzców. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 

 
do Regulaminu konkursu na logo 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 25 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Ilość zgłaszanych projektów (nazwy projektów) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ mojego syna przez Szkołę 
Podstawową Nr 25 w Krakowie, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na logo 50 – lecia Szkoły podstawowej Nr 25 w Krakowie, 
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora bądź 

w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Wyrażam zgodę na wykorzystanie projektu przez Szkołę 
Podstawową Nr 25 w Krakowie do celów promocyjnych wydarzenia. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje Szkoła podstawowa Nr 25 w 
Krakowie; posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych 
osobowych pozostaje dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w ww. konkursie. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na logo 50 – lecia Szkoły podstawowej Nr 
25 w Krakowie w pełni akceptuję jego warunki. 
 
3. Oświadczam, że moja córka/ mój syn jest autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo 50 – lecia 
Szkoły podstawowej Nr 25 w Krakowie i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 
obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku 
stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym 
konkursie. 

 

 

 

………………………………        ………………………………… 

Miejscowość i data      Czytelny podpis 

         Rodzica/Prawnego opiekuna 

 


