REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE LOGO JUBILEUSZU
ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW
40. LECIA SZKOŁY

I Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
www.sp1parczew.pl
e-mail: sp1parczew@wp.pl

Patronat nad konkursem sprawuje Komitet Organizacyjny Jubileuszu

II Założenia i cele konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu graficznego symbolu (logo)
dla Szkoły Podstawowej nr1 w Parczewie.
2. Pozyskanie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej dla cyklu imprez
jubileuszowych związanych z obchodami 40.lecia szkoły.
3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, związanych z obchodami 40.lecia
szkoły
4. Celem konkursu jest:


Pozyskanie interesujących realizacji plastycznych o oryginalnych rozwiązaniach
artystycznych



Rozbudzanie zdolności twórczych, kształtowanie wrażliwości estetycznej,
artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.



Promocja dziecięcej twórczości i odkrywanie talentów.

III Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły, a także rodzice i pracownicy
szkoły.
2. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się na rzecz Szkoły
Podstawowej nr 1 w Parczewie praw autorskich, majątkowych i praw pokrewnych w tym:
 wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby,
 prawa do dokonywania w niej zmian oraz wyłącznego używania i
wykorzystania utworów we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej,
informacyjnej i usługowej,
 utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami graficznymi,
 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach
elektronicznych,
 publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i
zamkniętych,
 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów
reklamowych.
 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet
 publicznego wystawiania.
5. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie Organizatora
(www.sp1parczew.pl) i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

IV Warunki konkursu
1. Pracą konkursową jest projekt - praca w formie kolorowej.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską (ołówek, kredka, akwarela,
plakatówka, tusz, grafika komputerowa - praca wykonana za pomocą komputera w technikach
grafiki bitmapowej, wektorowej lub 3D itp. ) jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor
powinien zadbać o to, aby projekt logo spełniał warunki znaku graficznego możliwego do
wydrukowania (regularny kształt, ograniczona ilość kolorów, brak cieniowania, itp.).
3. Zgłoszoną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch wersjach:



w wersji elektronicznej (zapisanej na płycie CD), pliki formatu PNG, PSD, XCF, JPG
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi



w wersji papierowej prace wykonane ręcznie na formacie A4: należy przedstawić
znak mieszczący się w polu 15 x15cm

4.Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:


być czytelne i łatwe do zapamiętania



być łatwo identyfikowane ze szkołą



wzbudzać pozytywne emocje

Składać się:


tylko z logotypu (stylizacji literowej)



tylko z elementu graficznego będącego symbolem



lub też zawierać połączenie obu tych elementów

5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 pracę.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej
udział
w konkursie, nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem
jakichkolwiek innych prac.
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę :


imię i nazwisko autora



wiek autora



adres

8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział
w konkursie plastycznym (w przypadku uczniów załącznik nr 1).

V. Organizacja konkursu
1. Termin składania, nadsyłania prac: 04 stycznia 2019 r.
2. Prace należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew
3. Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki konkursu, zostaną ocenione przez
Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 09 stycznia 2019 r. na szkolnej a tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp1parczew.pl)

VI. Nagrody i warunki ich przyznania
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.
3. Przewiduje się wyróżnienie jednej lub kilku prac. Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody
rzeczowe w postaci książek i dyplomów.
4. Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z danymi szkoły,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• symbolikę, czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu
• nowatorstwo w podejściu do tematu,
• umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością,
VII. Uwagi końcowe:
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
2. Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich eksponowanie
i publikowanie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
6. Osoby składające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz.
UE L Nr 119).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
Uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach Konkursu.

8. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników (z
zastrzeżeniem postanowień części VII pkt.7).
6. Wszystkie dane uczestników będą wyłącznie wykorzystane do celów konkursu.
7. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje
jego warunki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

