
Regulamin konkursu „Logo dla Rady Rodziców” 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§1 

1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 85  im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. 

2. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 85 im. Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku [zwanej dalej Radą]. 

 

§2 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego Rady Rodziców. 

2. Logo będzie elementem oficjalnej identyfikacji Rady. Wykorzystywane będzie m in. na 

nośnikach elektronicznych, na stronie internetowej szkoły i w grafice komputerowej na 

profilu facebook Rady oraz będzie umieszczane w korespondencji. 

 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

§3 

1. Konkurs odbędzie się w terminie od 28.09.2022r. do 28.10.2022r. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 85 

im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, którzy zapoznali się z niniejszym 

regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Rady. 

5. Osoby składające prace konkursowe tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

6. Wyłonione logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny 

sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i 

prawnych. 

 

§4 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

2. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W 

przypadku uznania pracy za plagiat, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. 

3. Prace konkursowe mogą być wykonywane w dowolnej formie -np. praca plastyczna, 

rysunek, projekt graficzny lub inne. 

4. Pracę należy podpisać z tyłu (lub w innym dostępnym niezasłaniającym samej pracy 

miejscu), a następnie: 



a. dostarczyć do skrzynki "konkurs logo RR", która znajduje się koło portierni w 

szkole LUB 

b. przesłać maila z plikiem, na adres email: prezydium.rrsp85@gmail.com, w 

temacie wiadomości należy KONIECZNIE wpisać „Konkurs na logo RR”, a 

w treści imię i nazwisko autora oraz klasę. 

5. Organizator zatrzymuje sobie prawo do konwersji pracy ucznia do formatu 

pozwalającego na techniczne wykorzystanie loga. 

 

§5 

1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 

Prezydium Rady oraz reprezentant Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zwycięska praca zostanie nagrodzona bonem w wysokości 100 PLN. 

3. Dodatkowo zostanie wyróżniona jedna praca uczniów klas 0-3 oraz jedna praca 

uczniów klas 4-8. Twórcy obu wyróżnionych prac otrzymają bon w wysokości 50 PLN. 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

§6 

1. Logo powinno spełniać pewne kryteria, które zebraliśmy poniżej. Zasady 

projektowania logo: 

a. powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b. powinno być łatwo identyfikowalne z naszą szkołą, 

c. powinno wzbudzać pozytywne emocje, 

d. nie powinno zawierać dużej ilości kolorów, 

e. nie powinno zawierać więcej niż dwóch krojów pisma, 

f. powinno być wyłącznie autorską pracą. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a. zgodność projektu z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu, 

b. oryginalność znaku, 

c. łatwość zapamiętywania, 

d. czytelność i funkcjonalność projektu, 

e. estetyka wykonania projektu. 

3. Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa jest w 

Regulaminie konkursu lub oddane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie 

Komisji. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

5. Informacja o wybranym znaku graficznym Rady zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły oraz na fb Rady Rodziców. 
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