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REGULAMIN KONKURSU – LOGO - STREFA CISZY 

 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu na LOGO STREFY CISZY, jest Szkoła Podstawowa w Nowej 

Iwicznej, zwana dalej Organizatorem.   

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGA STREFY CISZY, które 

stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów 

popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.  

W szczególności umieszczony będzie na: 

a. akcydensach poligraficznych, 

b. plakatach, ulotkach, 

c. nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej, 

d. nośnikach reklamy zewnętrznej. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej. 

III. WARUNKI UCZESTNICWA 

1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych. 

2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  

a. na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, 

b. w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 

5. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:  

a. być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b. być łatwo identyfikowane z naszą szkołą i wolontariatem. 

c. wzbudzać pozytywne emocje, 

6. Logo może składać się:  

a. tylko z logotypu (stylizacji literowej) 

b. tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

c. lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 
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1. Prace należy składać do dnia 26.09.2022 r. do pokoju 37a do Pani Iwony Krawczyk 

lub wysłać na adres agnieszka_pietras@zspwni.edu.pl  

2. Spośród prac konkursowych zostanie wybrana 1 najlepszą, która zostanie oficjalnym 

LOGO STREFY CISZY.  

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

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Organizator nie zwraca prac. 

V. Kryteria oceny prac konkursowych  

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. zgodność projektu z celami jakie ma spełniać strefa ciszy szkole,  

b. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

c. czytelność i funkcjonalność projektu, 

d. estetyka wykonania projektu. 

VI. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ  

1. Prace zostaną ocenione przez następujący skład komisji konkursowej: 

▪ Agnieszka Pietras – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,  

▪ Edyta Kowalewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, 

▪ Agnieszka Kozłowska – nauczyciel plastyki, 

▪ Barbara Socha - informatyk. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 

konkursu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody – dla uczestników 5 punktów dodatnich  

z zachowania, dla zwycięzcy 20 punktów dodatnich z zachowania. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 30.09.2022 r.  

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły w zakładce z życia szkoły. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie  

na „Logo Strefy ciszy” (załącznik nr 1). 

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
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Załącznik nr 1 

Karta Zgłoszeniowa 

do konkursu na Logo Strefy ciszy 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………….  

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………….  

 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Szkołę Podstawową 

w Nowej Iwicznej złożonej pracy. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy 

pierwszego miejsca w konkursie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Szkoły 

Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. Ignacego Krasickiego 56, autorskich praw majątkowych do 

przedmiotowego projektu.  

 

…...……………….……………….  

Podpis uczestnika konkursu  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

………………………………………………………………… (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym 

przez Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej, ul. Ignacego Krasickiego 56. Rozumiem i w pełni 

akceptuje Regulamin Konkursu.  

 

 

………………….……………….……………….  

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 


