
Regulamin konkursu na logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich 

w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie 

§ I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu na opracowanie logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich (dalej Funduszu 
FIU), jest Rada Rodziców działająca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w 
Warszawie (dalej Rada Rodziców).

§ II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem bezpośrednim konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) 

Funduszu FIU.

2. Celem pośrednim konkursu jest szersze rozpropagowanie Funduszu FIU i jego idei.

3. Konkurs trwa od 12 października do 30 listopada 2020 r.

§ III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie i uczennice SP nr 23 im. 

Edwarda Szymańskiego w Warszawie.

2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym 
Regulaminie.

3. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana przedstawić autorski projekt.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 
SP 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

§ IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

internet, pisma, ulotki, itd.

2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

 Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 20 cm x 15 cm.

 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

 być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

 wzbudzać pozytywne emocje i skojarzenia, 

 kojarzyć się z Funduszem FIU i SP nr 23. 

5. Logo powinno składać się:

 tylko z logotypu (logo w formie tekstowej zawierającej nazwę Funduszu FIU),

 lub z logotypu wraz z symbolem graficznym.

6. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym (do 
czterech kolorów). 



7. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo
Funduszu Inicjatyw Uczniowskich, FIU"), w której uczestnik podaje: 

 imię i nazwisko, klasa,

 zgodę uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 
konkursie i świadomą akceptację Regulaminu konkursu,

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w tym umieszczenie 
imienia i nazwiska oraz klasy w materiałach informacyjnych - podpisaną przez siebie i 
rodzica/opiekuna prawnego, 

 zgodę na umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej (jeśli zostanie taka 
zorganizowana) w formie tradycyjnej i/lub cyfrowej na stronie www szkoły  - podpisaną
przez siebie i rodzica/opiekuna prawnego.

8. Wzór zgód jest Załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
1. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2020 r.

2. Prace można złożyć w sekretariacie szkoły (w godzinach jego funkcjonowania). 

3. W celu sprawnego działania Komisji Konkursowej prosimy o potwierdzenie złożenia pracy 
mailem na adres: rr.fiu.sp23@gmail.com.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Organizator nie zwraca prac. 

§ VI. Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Projekty oceniane będą formalnie oraz merytorycznie.

2. Kryteria oceny formalnej są następujące:

 terminowe złożenie projektu,

 złożenie projektu w miejscu wymienionym w Regulaminie konkursu,

 format projektu,

 podanie danych autora projektu (imię i nazwisko, klasa),

 załączenie wymaganych Regulaminem konkursu zgód (patrz § 4 pkt. 7). 

3. Projekty oceniane będą merytorycznie zgodnie z następującymi kryteriami: 

 oryginalność znaku (czy logo może zostać łatwo zapamiętane i rozpoznawane?),

 czytelność i funkcjonalność projektu (czy będzie można użyć go np. na ulotkach, 
plakatach?),

 estetyka wykonania projektu (czy projekty wykonany jest starannie?),

 nawiązanie do nazwy Funduszu FIU (czy symbol graficzny ma czytelny i pozytywny 
związek z nazwą),

 adekwatność projektu (czy logo „pasuje” do specyfiki Funduszu FIU?).

4. Karta oceny projektu jest Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.



§ VII. Ocena prac konkursowych
1. Ocena prac konkursowych jest poprzedzona anonimizacją prac, której dokonuje jeden z 

członków Komisji FIU. Osoba ta nie może być wydelegowana do oceny prac 
konkursowych.  

2. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:

 Dyrektor lub wicedyrektor SP nr 23,

 Przedstawiciel/ka rady rodziców,

 Przedstawiciel/ka grona pedagogicznego,

 Przedstawiciel/ka niepedagogicznych pracowników szkoły,

 Przedstawiciel/ka samorządu uczniowskiego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w składzie Komisji 
Konkursowej.

3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi 
powiązań rodzinnych.

4. Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnej oceny każdego projektu
zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie oceny projektu.

5. Ostateczna decyzja dotycząca zwycięskiego projektu zapada w drodze dyskusji członków 
Komisji Konkursowej na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Na posiedzeniu musi być 
obecna minimum połowa członków Komisji.

6. Komisja dokonuje wyboru zwycięskiego projektu spośród projektów, które zostały ocenione
pozytywnie na etapie oceny formalnej.

7. W sytuacji równej punktacji dla dwóch lub więcej projektów, kluczowa jest ocena 
przedstawiciela samorządu uczniowskiego. 

8. W uzasadnionych przypadkach, rozpatrzonych przez Radę Rodziców, istnieje wgląd w karty 
oceny.

9. Od decyzji Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie logo nie istnieje możliwość 
odwołania. 

§ VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnienia dla jednego lub dwóch 
projektów.

4. Planowana data ogłoszenia wyników to 15 grudnia 2020 roku.

5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły w zakładce: 
https://sp23.warszawa.pl/pl/category/fiu

6. Organizator może zorganizować wystawę zgłoszonych projektów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu.

8. Dyplom dla zwycięzcy konkursu jest Załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu. Na tym 
samym wzorcu przygotowane zostaną odpowiednio dyplom wyróżnienia i dyplom 
uczestnictwa.



Załącznik nr 1 Wzór wymaganych zgód

Wyrażam zgodę na:

□ uczestnictwo w konkursie i świadomie akceptuję Regulamin konkursu.

Data i podpis uczestnika konkursu Data i podpis rodzica/opiekuna

□ przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w tym umieszczenie imienia i 
nazwiska oraz klasy w materiałach informacyjnych.

Data i podpis uczestnika konkursu Data i podpis rodzica/opiekuna

□ umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej (jeśli zostanie taka zorganizowana) w 
formie tradycyjnej na tablicy na terenie SP nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. 

Data i podpis uczestnika konkursu Data i podpis rodzica/opiekuna

□ umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej (jeśli zostanie taka zorganizowana) w 
formie cyfrowej na stronie www SP nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. 

Data i podpis uczestnika konkursu Data i podpis rodzica/opiekuna



Załącznik nr 2 Karta oceny projektu

Konkursu na logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich

(Karta oceny projektu)

Symbol autora projektu: ………………………………….

1. Ocena formalna:

 terminowe złożenie projektu

□ TAK □ NIE

 złożenie projektu w miejscu wymienionym w Regulaminie konkursu

□ TAK □ NIE

 format projektu zgodny z wytycznymi Regulaminu konkursu

□ TAK □ NIE

 podanie wymaganych danych autora projektu (imię i nazwisko, klasa)

□ TAK □ NIE

 zawarcie wymaganych przez Regulamin konkursu zgód 

□ TAK □ NIE

WYNIK OCENY FORMALNEJ: □ TAK □ NIE

(Uwaga! Niespełnienie jednego [lub więcej] wymogu formalnego uniemożliwia pozytywną ocenę 
formalną projektu i przejście do oceny merytorycznej). 

2. Ocena merytoryczna:

 oryginalność znaku (czy logo może zostać łatwo zapamiętane i rozpoznawane?)

□ 1 (min) □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 (max)

 czytelność i funkcjonalność projektu (czy będzie można użyć go np. na ulotkach, 
plakatach, stronie internetowej?)

□ 1 (min) □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 (max)

 estetyka wykonania projektu (czy projekty wykonany jest starannie?)

□ 1 (min) □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 (max)

 nawiązanie do nazwy Funduszu (czy symbol graficzny ma czytelny i pozytywny związek 
z nazwą: Fundusz Inicjatyw Uczniowskich FIU?) 

□ 1 (min) □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 (max)

 adekwatność projektu (czy logo „pasuje” do specyfiki Fundusz Inicjatyw Uczniowskich 
FIU?)

□ 1 (min) □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 (max)

SUMA PUNKTÓW: ……….

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oceniającego: …………………………………………………………………………………



Załącznik 3  Wzór dyplomu dla twórcy/twórczyni zwycięskiego projektu logo 
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