
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA 
SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE:

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

Organizatorem Konkursu na opracowanie graficznego logo Szkoły Podstawowej nr 23  im. 
Edwarda Szymańskiego w Warszawie (dalej zwana SP 23) jest Dyrekcja SP 23 i Rada 
Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w 
Warszawie (dalej zwana Radą Rodziców).

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU.

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Warszawie.

2. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych Uczniów.

3. Logo wykorzystane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 
korespondencyjnych, w szczególności na plakatach, ogłoszeniach, zaproszeniach, 
prezentacjach, nośnikach elektronicznych, Internecie, odzieży, podczas uroczystości 
szkolnych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie SP 23, którzy zapoznali się z 
Regulaminem Konkursu na opracowanie logo szkoły oraz których opiekunowie prawni 
wyrazili zgodę na uczestnictwo w konkursie.

2. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorski projekt bez wykorzystania prac osób 
trzecich za wyjątkiem legalnie dostępnych na komputerze ucznia czcionek. 

3. Prace konkursowe należy wykonać, składać i zaprezentować zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym Regulaminie.

4. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 
rzecz Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.



7. Osoby składające prace w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu.

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ.

1. Projekt znaku graficznego (logo)  powinien nadawać się do różnorodnego 
wykorzystania: internet, plakat, ulotki, pisma, reklama, mundurek lub bluzy szkolne.

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

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

• na formacie papieru A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 20 cm x 20    
cm,

• w przypadku pracy wykonanej przy użyciu technik komputerowych należy dostarczyć 
plik zgodny z powyższymi wymaganiami (dla formatów wektorowych) albo co najmniej 
2400x1800px (dla formatów rastrowych).

• w swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych.

4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

• być czytelne i łatwe do zapamiętania,

• być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,

• wzbudzać pozytywne emocje i skojarzenia,

• powinno zawierać nazwę szkoły SP 23 Im. E. Szymańskiego w Warszawie,

• być połączeniem logotypu (stylizacji literowej) i znaku graficznego będącego 
symbolem,

• nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

5. Prace należy składać w estetycznej formie, w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem 
„Konkurs na logo SP 23” wraz z:

• imię i nazwisko, klasa,

• zgodą uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 
konkursie i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem konkursu,



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

6. Wzór wymaganych oświadczeń (zgód) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH.

1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 6 maja 2022r.

2. Prace składamy w zamkniętej i podpisanej kopercie u Pani Teresy Dębowskiej 
Nauczyciela plastyki.

W przypadku prac wykonanych techniką komputerową należy dostarczyć wydruk w 
formacie A4 a autorzy nagrodzonych prac zobowiązani będą do przekazania 
oryginalnych plików.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
Konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

5. Organizatorzy nie zwracają prac.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH.

1. Kryteria oceny formalnej prac:

• terminowe złożenie projektu,

• format projektu zgodny z pkt. IV ppkt.3 regulaminu,

• załączenie wymaganych Regulaminem Konkursu zgód/oświadczeń (patrz par. IV pkt.5)

2. Kryteria oceny merytorycznej prac:

• oryginalność znaku

• łatwość zapamiętania i rozpoznania,

• zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

• czytelność i funkcjonalność projektu,

• estetyka wykonania projektu,



• adekwatność projektu.

3. Karta oceny projektu stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu Konkursu.

VII.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH.

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

• Dyrekcja SP 23,

• Dwóch Przedstawicieli Rad Rodziców SP 23,

• Przewodniczący klas SP 23 

• Przedstawiciel Grona Pedagogicznego i Nauczyciel Plastyki Tereska Dębowska,

• Dwóch Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu na etapie 
Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięskiego projektu w drodze głosowania wśród 
Uczniów SP 23.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

4. Od decyzji wyłaniającej zwycięzcę projektu nie istnieje możliwość odwołania.

VII.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 
konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień dla uczestników konkursu.

4. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 15 maja 2022r.

5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

6. Organizator może zorganizować wystawę wszystkich prac.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia zwycięzcy.



ŻYCZYMY WSZYSTKIM CIEKAWYCH POMYSŁÓW !!!!!!!!!!!


