
REGULAMIN 
OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU  

NA LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TRAWNIKACH 
 

1. ZałoŜenia: 
Konkurs na wykonanie autorskiego projektu logo Zespołu Szkół w Trawnikach, skierowany 

do wszystkich uczniów oraz słuchaczy Zespołu Szkół w Trawnikach. Informacja o konkursie 
zostanie rozpopularyzowana na stronie internetowej szkoły. 

 
 
2. Cel konkursu: 
• Opracowanie logo Zespołu Szkół w Trawnikach, 
• Poznanie i popularyzacja Zespołu Szkół w Trawnikach, 
• Promocja działalności Zespołu Szkół w Trawnikach, 
• Rozbudzanie wyobraźni plastycznej młodzieŜy i dorosłych i wraŜliwości artystycznej. 

 
3. Uczestnictwo: 

Konkurs ma zasięg ogólnoszkolny i jest przewidziany dla osób ze szkół młodzieŜowych 
oraz dorosłych: Technikum Górnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Dorosłych 
 

4. Harmonogram: 
1. Ogłoszenie konkursu 02.04.2014 r. 
2. Termin dostarczenia prac ____ 30.04.2014 r. 
3.Obrady jury konkursu 07.05.2014 r. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej 12.05.2014 r.  
 

5. Tematyka: 
Projekty powinny zwracać uwagę na aspekty związane z działalnością Zespołu 

Szkół w Trawnikach i jego historią. Informacje na ten temat moŜna odnaleźć m.in.                            
na stronie internetowej. 

Tematem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który w sposób czytelny, 
symboliczny, skrótowy, łatwo zauwaŜalny i łatwo zapamiętywalny, przedstawiałby 
charakter działalności Zespołu Szkół w Trawnikach. Zakłada się, Ŝe logo będzie 
schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, czy grafiką, moŜe być wykonane 
w róŜnych technikach i powinien składać się: 

• z elementu graficznego będącego symboliką Zespołu Szkół w Trawnikach oraz 
stylizacji literowej nazwy Zespół Szkół w Trawnikach 

Projekty mogą opierać się na: 

•  dotychczasowym logo Zespołu Szkół w Trawnikach 

 

 



 
 
 

• nowej propozycji graficznej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzez wybór elementów bądź znaków charakterystycznych. 
 
6. Technika: 

W pracach moŜna stosować róŜne techniki artystyczne, w tym; malarstwo, grafikę, rysunek, 
fotografię, grafikę komputerową. Ponadto kaŜdy znak powinien być przedstawiony                          
w formie pliku cyfrowego. Pliki cyfrowe powinny być w max. rozdzielczości (bez 
kompresji), które naleŜy dołączyć na płycie CD/DVD/innych nośnikach zewnętrznych. 
KaŜda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie. Godło jest to słowo 
identyfikujące uczestnika. Na pracach nie naleŜy umieszczać Ŝadnych innych danych. 

7. Ilość prac: 
Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne, nie zbiorowe. Jeden uczestnik konkursu                       
w swojej kategorii moŜe nadesłać 1 pracę. Prace przedstawione do konkursu nie będą 
odsyłane ich autorom, pozostaną w szkolnym archiwum.  

8. Zgłoszenia prac na adres: 
Prace naleŜy składać w sekretariacie szkoły z dopiskiem „KONKURS NA LOGO 
ZESPOŁU SZKÓL W TRAWNIKACH”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
w/w terminów. Zgłoszenie prac na konkurs uwaŜane będzie za uznanie i przyjęcie 
warunków regulaminu oraz wyraŜenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami 
(Dz.U Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie Zespół Szkół                           
w Trawnikach. Ponadto uczestnicy Konkursu wyraŜają zgodę na opublikowanie swojego 
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie                  
na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu,                               
na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, z zachowaniem praw 
autorskich. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn nie leŜących         
po stronie Organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
Ponadto naleŜy dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym oświadczeniem o następującej 
treści: „Oświadczam, Ŝe zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyraŜam zgodę na 
zawarte w nim warunki". Zapis ten jest jednoznaczny z formułą:,, WyraŜam zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora /Ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833z póź. zm./. Wzór karty 
zgłoszeniowej dostępny na www.zstrawniki.edupage.org W przypadku osób 
niepełnoletnich taką zgodę powinien podpisać opiekun prawny. 



9. Jury konkursu: 
Wszystkie zarejestrowane, prawidłowe zgłoszenia wraz z pracą wezmą udział                                    
w kwalifikacji polegającej na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. Oceny prac 
dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy 
oraz przyznaje nagrody, w pięciu grupach. Prace nie spełniające wymogów zostaną 
odrzucone. Od decyzji jury nie ma odwołania. Posiedzenie jury odbędzie się w terminie                 
do 7 dni po zakończeniu terminu nadsyłania prac konkursowych. 

10. Ogłoszenie wyników: 
Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2014r. podczas otwarcia wystawy prezentującej 
prace konkursowe. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu 
Szkół w Trawnikach. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych prac do wystawy 
zostaną poinformowani o werdykcie telefonicznie bądź osobiście. 

11. Laureaci konkursu: 
 Autorzy 3 najlepszych prac z kaŜdego typu szkoły: Technikum Górnicze, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla 
Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych otrzymają nagrody za zajęcie 
miejsca I, II, III. Uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania w formie dyplomów. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych, w tym wyróŜnień. 

 

12. Postanowienia końcowe: 
      Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Zespół Szkół                      

w Trawnikach, 21 – 044 Trawniki oraz na stronie internetowej 
www.zstrawniki.edupage.org.  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej 
interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian oraz terminów i miejsca 
organizacji w/w konkursu w kaŜdym momencie jego trwania. W sprawach 
nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Organizator nie zwraca nadesłanych prac na konkurs. Głównym 
fundatorem nagród rzeczowych jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Trawnikach.  

Organizator 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogólnoszkolny konkurs 
na logo Zespołu Szkół w Trawnikach 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA     
  
 

Godło …..……………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………................. 
 
Typ szkoły ..................................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania …..………………………………………………………………………… 
 
E-mail/Tel. do uczestnika konkursu .……………………….…..……………………………... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA USTAWOWEGO 
 

(wypełnia i podpisuje uczeń lub opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
 
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub opiekuna ustawowego (w przypadku, kiedy uczestnik konkursu nie ukończył 18 
lat do dnia wysyłki pracy). Brak podpisu uniemoŜliwia wzięcie udziału w konkursie. 
 
Ja, niŜej podpisany uczestnik/ opiekun ustawowy uczestnika konkursu na logo Zespołu Szkół w Trawnikach, 
wyraŜam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całość autorskich praw majątkowych  
i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworem będącym 
przedmiotem pracy konkursowej.  
WyraŜam zgodę na wykorzystanie dostarczonej pracy przez organizatora konkursu poprzez: 
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub wielokrotną publikację 
dostarczonej pracy przez organizatorów konkursu oraz na łamach gazet, w tym w stałych i okazjonalnych 
dodatkach oraz wykorzystanie dostarczonej pracy w celach promocyjnych, 
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub wielokrotną publikację 
dostarczonej pracy w wydawnictwach oraz w materiałach promocyjnych organizatorów, 
- zamieszczenie pracy na stronach internetowych organizatorów konkursu,   
oraz wykorzystywania na wszelkich innych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) :   
1 ) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz  
do wykonywania praw zaleŜnych. 
 
Oświadczam, Ŝe zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyraŜam zgodę na zawarte w nim warunki.  
Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie  www.zstrawniki@edupage.org  
 
 
 
 
 
 

      .......................................................................................... 
              czytelny podpis uczestnika lub opiekuna ustawowego 

 


