Konkurs na LOGO Szkolnego Wolontariatu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Jagielskiego w
Międzyborowie.
2. Konkurs organizowany w ramach obchodów 100-lecia szkoły.
3. Celem konkursu jest:
- opracowanie znaku graficznego (logo) wolontariatu szkolnego, które będzie
wykorzystywane jako symbol identyfikujący wolontariat szkolny Szkoły
Podstawowej im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie
- promocja działalności charytatywnej w szkole.
-

stworzenie

uczniom

możliwości

wykazania

się

kreatywnością

oraz

zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz graficznych i
komputerowych.
4. Logo wykorzystywane będzie jako znak identyfikujący umieszczany na
materiałach informacyjnych, promocyjnych.
5. Zgłoszony projekt musi być pracą autorską. Do konkursu mogą być
zgłoszone prace, które nie zostały udostępnione uprzednio do żadnego
konkursu.
Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas IV –VIII naszej szkoły.
2. Prace konkursowe przedstawiające logo mogą być wykonane w formie:
- rysunek na kartce A4 (dowolna technika),
- grafika w postaci pliku graficznego w formacie pdf, jpg,
Projekt zostanie przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu.
3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Ocena prac
Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- oddanie charakteru szkolnego wolontariatu,
- oryginalność,
- łatwość rozpoznania i zapamiętywania.

5. Prace należy składać do dnia 16.12.2022r. u opiekunów

wolontariatu,

podając na odwrocie pracy: imię i nazwisko oraz klasę. Prace graficzne w
formacie

pdf

lub

jpg

należy

samorząd.miedzyborow@gmail.com

wysłać

na

adres

e-mail:

z dopiskiem ”Logo wolontariat – prace

konkursowe”.
6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie.
7. Organizator nie zwraca prac.
8. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. W
skład

komisji

wchodzą:

nauczyciele

oraz

przedstawiciel

Samorządu

Uczniowskiego
9. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Zwycięski projekt stanie się
oficjalnym

logo

Rady

Wolontariatu

Szkoły

Podstawowej

im.

Józefa

Jagielskiego w Międzyborowie
10. Planowana data ogłoszenia wyników zostaną

ogłoszone

na

stronie

09.01.2023r. Wyniki konkursu

internetowej

szkoły

oraz

na

tablicy

informacyjnej.
Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo
1. Wybrane w konkursie logo staje się własnością Rady Wolontariatu Szkoły
Podstawowej im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie,

która może je w

dowolny sposób wykorzystywać.
2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych
polach eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną
techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
publicznego

wykonania

albo

publicznego

odtwarzania,

wystawiania,

wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Postanowienia końcowe
1. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu
logo ponosi Uczestnik Konkursu.
2. Rodzic/opiekun uczestnika konkursu oświadcza, ze zgłoszona przez niego
praca nie narusza praw autorskich, praw do znaku towarowego, projektu
racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr
osobistych i majątkowych osób trzecich.

3. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób
trzecich w przypadku gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności
autorskie) osób trzecich.

Organizator konkursu

Oświadczenie
Oświadczam, ze zgłoszony przez ……………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

projekt na „ Konkurs na Logo Szkolnego Wolontariatu” nie narusza praw
autorskich, praw do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru
zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób
trzecich. Ponoszę pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i
osób trzecich w przypadku gdyby zgłoszony projekt naruszał prawo (w
szczególności autorskie) osób trzecich.
…………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

