
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

na logo Zespołu Szkół Publicznych nr 1 

w Kościerzynie 

 

§1 Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego na logo szkoły jest Dyrektor i Samorząd 

Uczniowski Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w 

Kościerzynie. 

 

§2 Czas trwania konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 roku, a kończy 31 maja 2015 roku. 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 

nr 1 oraz ich rodzice. 

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu 

dowolnych technik na kartce formatu A4 lub na nośniku cyfrowym 

(płycie CD). Tematem pracy powinno być logo Zespołu Szkół 

Publicznych nr 1. 

3. Każdy uczestnik może wykonać więcej niż jeden projekt. 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz organizatora, oraz do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w 

Internecie. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 



§4 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć osobiście do organizatora konkursu, czyli na ręce 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1, pani Aleksandry 

Meger, w terminie do 31 maja 2015 roku. 

2. Prace należy dostarczyć w kopertach, podpisane hasłem; w kopercie 

należy umieścić drugą, zaklejoną kopertę, również opatrzoną hasłem, w 

której należy podać imię i nazwisko autora, klasę (w przypadku rodziców 

– klasę dziecka), adres zamieszkania i telefon. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

4. Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych 

źródeł. 

 

§5 Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu do 19 czerwca 2015 

roku wyłoni zwycięską pracę przyznając nagrodę zwycięzcy. 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy. 

3. Nagrodą w konkursie będzie tablet. 

4. Komisja może, ale nie musi, przyznać wyróżnienia. 

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane 

przez komisję. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu 

Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które 

zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o 

przeniesieniu praw autorskich na organizatora (w przypadku osób 

niepełnoletnich – pisemnego oświadczenia opiekunów prawnych). 

9. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. 

 

 

§6 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Szczegółowe informacje o 



konkursie można uzyskać u opiekunów Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

nr 1, pani Aleksandry Meger i pani Marioli Czajkowskiej. 


