
Regulamin konkursu grafiki komputerowej na 
„Logo Muchoboru Wielkiego” we Wrocławiu 

 
 
I. Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest SP nr 25 we Wrocławiu przy współudziale Parafii  
pw św. Michała Archanioła i Rady Osiedla Muchobór Wielki. 
II. Cel i przedmiot konkursu 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Muchoboru 
Wielkiego. 
2. Kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz przynależności do osiedla. 
3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów reklamowych, promocyjnych, itp.  
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie SP 25, rodzice i absolwenci.  
2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt logo wykonany indywidualnie. 
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie wraz 
z dołączonym Załącznikiem (punkt X). 
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, 
pisma, ulotki. 
2. Praca powinna być wykonana techniką grafiki komputerowej w formacie A4. Zabrania się 
kopiowania i wklejania zdjęć, klipartów, itp. 
3. Logo powinno być łatwo identyfikowane z naszym osiedlem i mieć pozytywny wydźwięk. 
4. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive, płyta 
CD/DVD) jak i papierowej. 
5. Prace należy składać podając: imię i nazwisko, klasę, adres do korespondencji lub adres  
e-mail autora. 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
1. Prace wraz z Oświadczeniem należy składać do dnia 30.04 2015r. do p. J. Ziółkowskiej lub 
w sekretariacie SP 25. 
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. 
VI. Kryteria oceny prac konkursowych 
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
1) zgodność projektu z tematem, 
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 
3) czytelność projektu, 
4) estetyka wykonania projektu. 
VII. Ocena prac konkursowych 
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 
1. Dyrektor szkoły 
2. Przedstawiciel Rady Rodziców 
3. Przedstawiciel Rady Osiedla 
4. Przedstawiciel Parafii 
5. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  
 
 



VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 
konkursu. 
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
 IX  Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
2. Organizator nie zwraca prac. 
 
X.  Załącznik 
 

1. Oświadczenie do konkursu na projekt graficzny „Logo Muchoboru Wielkiego” 
we Wrocławiu 

 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 
konkursu na projekt graficzny logo Muchoboru Wielkiego we Wrocławiu całości autorskich 
praw majątkowych do projektu graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z 
późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). 
 

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

                                                                                                        /podpis uczestnika konkursu/ 
 

 
 

2.  Zgoda  na udział dziecka w konkursie plastycznym na projekt graficzny  
„Logo Muchoboru Wielkiego” we Wrocławiu 

 
 

 
1. Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny* na udział mojego dziecka …………………  
.…………………………… w Konkursie na projekt graficzny logo Muchoboru Wielkiego we 
Wrocławiu i oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję 
jego postanowienia.  

 
 

……………………………………………… 
                                                                                                /podpis rodzic/opiekun prawny / 

* niepotrzebne skreślić 


