
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im Jana Kochanowskiego w Małęczynie 

Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie. 

2.  Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, 

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs trwa od 01.10.2022r. do 01.12.2022r. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły, jej 

absolwenci oraz rodzice naszych uczniów, którzy zapoznali się z 

regulaminem konkursu. 

3. Projekty konkursowe muszą być realizowane indywidualnie i samodzielnie. 

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w regulaminie. 

5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu. 

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody 

na nieodpłatne wykorzystywanie stworzonego przez siebie logo przez 

Publiczną Szkołę Podstawową w Małęczynie.  

 



III. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Na konkurs każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt. 

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 

wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, 

formy ścienne. 

3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

a. być czytelne i łatwe do zapamiętania,  

b. wzbudzać pozytywne emocje, 

c. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 

d. logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym 

i kolorystycznym. 

e. powinno być łatwo kojarzące się z naszą szkołą (np. nawiązywać do 

patrona naszej szkoły). 

4. Każdy projekt powinien być wykonany techniką komputerową i złożony 

na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive) lub wysłany pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy magdalena@zsomaleczyn.pl i zapisany w 

formie pliku graficznego (JPG, PNG). 

5. Projekty konkursowe muszą przedstawiać znak mieszczący się w polu max. 

15cm x 15cm. 

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 1 grudnia 2022 roku w sekretariacie szkoły lub 

wysłać pocztą elektroniczną na adres magdalena@zsomaleczyn.pl (temat 

wiadomości: Konkurs na logo szkoły). 

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 



V. Kryteria oceny prac konkursowych. 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

- zgodność projektu z danymi naszej szkoły, 

- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,  

- czytelność i funkcjonalność projektu,  

- estetyka wykonania projektu. 

 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

dyrekcję szkoły. 

2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, 

o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu oraz prace wyróżnione 

spośród wszystkich nadesłanych. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku 

odpowiedniego projektu. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania 

zwycięzcę konkursu oraz wyróżnienia. 

2. Planowana data ogłoszenia wyników – grudzień 2022r. 

3. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim 

ciekawych pomysłów. 

 



 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja ................................................................................................., zamieszkały/a 

(imię i nazwisko) 

w ........................................................................................................oświadczam, 

(adres zamieszkania) 

że przekazuję na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego 

w Małęczynie, nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu logo, zgłoszonego 

w konkursie na logo szkoły, organizowanym w dniach 01.10. – 01.12.2022 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 


