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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SUWAŁKACH 

  

REGULAMIN  
  

KONKURSU GRAFICZNEGO 

  
 

„LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SUWAŁKACH” 
  

  

I.  ORGANIZATOR   
 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach. Odpowiedzialna za zorganizowanie i 

przeprowadzenie konkursu: p. Alicja Ołowniuk.  

  

II.  ADRESAT KONKURSU   
  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach.  

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i terminarza, 

realizacji zadań zgodnie z ich założeniami. 

3. Przystąpienie ucznia do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu.  

4. Uczniowie przystępujący do Konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na udział ucznia w Konkursie, 

zawierające dodatkowo informację o zaznajomieniu się i akceptacji postanowień 

Regulaminu Konkursu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zgodę na 

wykorzystanie materiałów stworzonych przez ucznia w ramach Konkursu. 

 

5.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.   

 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

przeniesienie przez autora pracy konkursowej na rzecz SP 5 praw autorskich do 

pracy na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową ; w zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 

rozpowszechniania utworu w sposób inny niż powyżej określony - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

przeniesienie przez autora na rzecz SP 5 wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy. Szkoła ma prawo wykorzystać 

prace do identyfikacji instytucji. Praca może zostać zmodyfikowana i uznana jako 

oficjalne Logo Szkoły.   
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III. CELE KONKURSU  

  

▪ Celem  konkursu  jest  wyłonienie  najlepszego  graficznego  symbolu  (logo)  dla 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. 

▪ Logo  wykorzystywane  będzie  przez  Szkołę Podstawową nr 5 do   celów   

identyfikacyjnych,   reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych Szkoły. 

• Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 

• Umożliwienie uczniom uzdolnionym wykazania się swoimi umiejętnościami. 

• Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu grafiki 

komputerowej. 

• Szerzenie wiedzy i kultury informatycznej wśród uczniów. 

• Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec potrzeb szkoły. 

• Propagowanie plastyki, jako formy spędzania wolnego czasu. 

• Rozwijanie  kreatywności  uczestników  konkursu,  inspirowanie  do  twórczych  

poszukiwań w dziedzinie plastyki i grafiki komputerowej. 

 

•  Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych. 

  

IV.  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ  

  

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory pracy konkursowej (grafika komputerowa lub 

plastyczna) takie jak:  

• zgodność projektu z danymi szkoły, 

• estetykę pracy, 

• czytelność, 

• funkcjonalność projektu, 

• łatwość zapamiętania, 

• pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu. 

 

Wymagania dotyczące prac plastycznych: 

• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, podpisaną imiennie, do 

prac / y należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu załącznik nr 1. 

   

V.  STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU  

  

Konkurs jest konkursem  jednoetapowym  

• przeprowadzany jest przez Szkolną Komisję Konkursową w składzie: 

Alicja Ołowniuk, Ewa Tymecka, Emilia Kruszko 

• autorem pracy może być jedna osoba,  

• Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczna, 

kreatywność ujęcia, sprawność techniczna),  

• prace będą oceniane w oparciu o kryteria podane przez Komisję Konkursową.  
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Kryteria merytoryczne:  

• zawartość merytoryczna,   

• kompozycja, zamysł i przekaz autora (autorów)  

• dodatkowe walory (oryginalność).  

 

 

Kryteria techniczne:  

• grafika w postaci cyfrowej wykonana za pomocą dowolnego narzędzia. Przykładowy 

program do tworzenia grafiki: Gimp. Projekt opracowany komputerowo należy dostarczyć 

na płycie CD / DVD, z zapisem logotypu w plikach o rozdzielczości 300 dpi. 

• grafika w postaci papierowej, wykonana dowolną techniką, format A4 

UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia z 

prac innych autorów są zabronione, a odpowiedzialność materialna za udowodnione 

naruszenie prac autorskich spoczywać będzie na uczestniku konkursu.  
  

VI. TERMINARZ KONKURSU  

  

Do 10 maja 2019 r. oddanie prac konkursowych do nauczyciela informatyki Alicji 

Ołowniuk  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. 

 

VII.  SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

  

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu do 31 maja 

 2019 r. na stronie internetowej SP nr 5.  

  

VIII. NAGRODY  

  

Laureaci otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom (fundatorem nagród jest Rada Rodziców 

przy SP nr 5). 

  

IX. UWAGI KOŃCOWE  

  

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

2. O terminie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w 

późniejszym terminie. 

 

  

X.  Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników ( oraz Ich opiekunów 

prawnych ) konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach” jest 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, z siedzibą 

w Suwałkach, przy ul. Klonowej 51.  
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2. Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodppm@wp.pl  

3. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

organizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 

5 w Suwałkach” oraz ewentualnie w celach  promocyjnych  i  marketingowych, jak i 

w ewentualnie w celach związanych w wykonywaniem praw autorskich do pracy 

konkursowej.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit.. a, 

ale jest niezbędne do udziału w  konkursie graficznym „Logo Szkoły Podstawowej nr 

5 w Suwałkach”.  

5. Uczestnik (i/lub jego opiekun prawny) konkursu graficznego „Logo Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Suwałkach” ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

6. Uczestnik  konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach”) 

zezwala na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku przez Szkołę Podstawową nr 5 w Suwałkach na potrzeby organizacji, 

dokumentacji i promocji konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Suwałkach”. 

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu graficznego „Logo Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Suwałkach” nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu.  

8. Dane uczestników konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Suwałkach”  nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami prawa.  

9. Dane uczestników konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Suwałkach” będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

10. Uczestnikom  konkursu graficznego „Logo Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach”  

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych.  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI  
  

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE  

 

  

Komisja Konkursowa  

mailto:iodppm@wp.pl
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