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REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego na 

 „Projekt sportowego logo naszej szkoły”  

 

 

1. Organizator: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego  

ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań 

www.sp28poznan.edu.pl  

 

2. Osoba odpowiedzialna:  

Patrycja Czerniak 

 

3. Terminy: 

 Dostarczenie prac (do świetlicy klas 1- 2) – 26.02.2020r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu -  28.02.2020r. 

 

4. Adresat konkursu: 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu 

 Rodzice/opiekunowie 

 Nauczyciele 

 

5. Cele konkursu 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej, 

 umożliwienie i zaprezentowanie swojego talentu plastycznego, 

 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

 wyłonienie najbardziej adekwatnego sportowego logo dla SP nr 28, które wykorzystywane 

będzie do celów identyfikacyjnych szkoły w tym korespondencyjnych i promocyjnych. 

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły, 

rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele. 

 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.   

http://www.sp28poznan.edu.pl/
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 Logo powinno składać się: 

 tylko z sygnetu (znaku graficznego); 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej); 

 z połączenia ze sobą dwóch powyższych elementów. 

 Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt formatu A4 (rozmiar minimalny logo to 15 x 

15 cm): 

 wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby; 

 wydrukowany, zaprojektowany na komputerze w programie graficznym (zapis pliku 

dodatkowo należy dołączyć na Pendrive w formacie jpg lub wysłać przez 

mobiDziennik do p. Patrycji Czerniak . 

 każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.  

 Prace na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w 

konkursie, nie mogą być plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Złożenie 

pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego.” 

 

oraz 

 

„Zezwalam na nieodpłatnie użycie i rozpowszechnianie mojej pracy w celu promowania konkursu 

pod nazwa: „Projekt sportowego logo naszej szkoły” 

 

7. Kryteria oceny: 

 zgodność elementów logo z danymi Szkoły Podstawowej nr 28 (skojarzenie z naszą szkołą), 

 budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji, 

 czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania, 

 estetyka wykonania. 

 

8. Nagrody: 

 Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy 

informacyjnej.  

 Nagrody wręczone będą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/ 2020. 
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9. Warunki dostarczania prac: 

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko uczestnika . 

 Udział w konkursie osoby małoletniej jest równoznaczny z tym, że jego opiekun wyraził na to 

zgodę. 

 Prace należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2020r. 

 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  

 Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy 

konkursowej. 

 

10. Skład komisji oceniającej prace. 

Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. W jego składzie zasiądą: 

 Dyrektor Szkoły  

 Przewodniczący Rady Rodziców 

 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 Nauczyciel plastyk. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

 Wszystkie prace (poza nagrodzoną) podlegają zwrotowi w terminie 1 miesiąca od zakończenia 

wystawy. 

 Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora. 

 Nagrodzona praca nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora, pozostając w 

jego dyspozycji z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w przyszłości. 

 Laureat/-atka konkursu przekazuje Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu prawa do 

wykorzystania LOGO. 

 Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 

Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu. 

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły. 

 Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Patrycja Czerniak 
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12. Przetwarzanie danych osobowych.  

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą                 

w Poznaniu, ulica Chojnicka 57. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji czynności 

związanych z przeprowadzeniem konkursu szkolnego.  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w konkursie. 

 

5.  Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska  jako uczestnika konkursu na 

stronie Organizatora: www.sp28poznan.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Opracowanie: Patrycja Czerniak 

 

http://www.sp28poznan.edu.pl/

