
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO – 

TECHNICZNYCH W RAKOWICACH WIELKICH 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do konkursu na opracowanie symbolu graficznego 

naszej szkoły. 

Organizator konkursu i jego cele 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. 

Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla szkoły oraz 

formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów. 

3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 

informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły. 

4. Konkurs trwa od dnia 16 lutego 2015 r. do 27 marca 2015 r. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie naszej szkoły 

bez ograniczeń wiekowych. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie – nie przewiduje się 

możliwości grupowego przygotowania prac. 

3. Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym 

regulaminie zasadami. 

4. Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione projekty stają się 

własnością Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej 

w Rakowicach Wielkich. Uczestnicy konkursu zrzekają się praw autorskich do projektów 

składając oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw na rzecz Szkoły. Wzór 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 4, stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

Wymagania projektu 

1. Projekt znaku graficznego (logo) można wykonać ręcznie lub komputerowo, korzystając z 

programu graficznego. 

2. Wymiar logo nie powinien przekraczać pola 15cm x 15cm. 

3. Logo powinno być: czytelne, łatwe do zapamiętania, identyfikowane ze szkołą. 

5. Logo może składać się z: 

• tylko liter, cyfr 

• tylko elementu graficznego 

• zawierać połączenie obu elementów 

6. Prace należy oddać: 

• w przypadku projektu odręcznego – w opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą w kopercie w 

sekretariacie szkoły. 

• w przypadku, gdy praca jest wykonana techniką komputerową w dwóch wersjach: 

wydruku (w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą) oraz mailowo w postaci pliku 

jpg, gif, lub innego na adres: zsetrakowice@op.pl, podając swoje imię, nazwisko i klasę. 

7. Organizator konkursu nie zwraca prac. 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z 5 członków 

powołaną przez Dyrektora szkoły spośród nauczycieli, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Komisji. 

3. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami: 

• nawiązanie do tradycji, historii szkoły i patrona; 

• estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu, wywoływanie pozytywnych 

skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania; 

• funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej; 



• funkcjonalność na stronie internetowej. 

4. Decyzje Komisji są nieodwołalne. 

5. Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niskiego 

poziomu projektów. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły. 

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez: 

- ZSET Rakowice Wielkie, 

- GRAMA Gracjan Heba, 

- OSK HUBERT Jacek Żojdzik, 

- TB Print, 

- TP-Link. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą ich 

opublikowania na stronie internetowej szkoły, stają się one obowiązujące. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu w mediach i Internecie. 

  



Załącznik 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja …………………………………………,  

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a w ….........………………………………………………….…………………... 

(adres zamieszkania) 

 

oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie do projektu logo, zgłoszonego  

w konkursie na logo szkoły, na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych  

im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym 

samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi. 

 

.............................................................................. 

(podpis dziecka) 

 

…………………………........................................................................................... 

(miejscowość, data, podpis rodziców/ opiekuna prawnego) 


