
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 8 W SIEDLCACH 

1. Organizator 

Szkoła podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach – dalej zwanym 

Organizatorem. 

2. Cel konkursu 

Wykonanie projektu logo nawiązującego do charakteru naszej szkoły. 

3. Terminy 

3.1. Składanie prac do 17 listopada 2017 roku. 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada, po obradach jury 

konkursowego. 

4. Wymagania techniczne dotyczące pracy 

4.1. Pracę można dostarczyć na papierze lub w wersji elektronicznej: 

- projekty rysunkowe i malarskie na podłożu papierowym przynosimy do pana P. Kozaka 

(format A4 – A3); 

- w wersji elektronicznej prace można wykonać za pomocą grafiki wektorowej lub rastrowej 

(minimalny format 2480x3508 pikseli), prace przynosimy zapisane na pamięci przenośnej do 

pana M. Kozaczuka. 

4.2. Ilość kolorów użytych w projekcie zostaje ograniczona do czterech. 

4.3. Projekt powinien być możliwie prosty i łatwy do reprodukowania . 

4.4. Praca powinna być czytelnie opisana: Imię i Nazwisko autora, klasa. 

5. Oświadczenia 

Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do podpisania wyrażenia zgody na 

opublikowanie prac oraz przekazanie wszelkich praw do logo na rzecz Organizatora oraz że 

są twórcami danej pracy i posiadają do niej pełne prawa – ZAŁĄCZNIK nr 1 

6. Uczestnicy 

W konkursie zgłaszają swoje projekty uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 8 w Siedlcach. 

7. Nagroda 

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone. 

8. Postanowienia końcowe regulaminu 

8.1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem konkursu i biorąc w nim 

udział w pełni go akceptuje. 

8.2. Każdy uczestnik podczas składania pracy podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z 

późniejszymi zmianami – ZAŁĄCZNIK nr 2. 

8.3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  

w Siedlcach. 

  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

do Konkursu na Logo Szkoły Podstawowej nr 8  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach. 

(prosimy uzupełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Dane Uczestnika 

Imię Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: ulica …………………..………………….. nr budynku……….. nr lokalu.… 

Kod pocztowy ………………… miejscowość …………………………… kraj …………………….  

PESEL:  ……………………………………………………. 

Autorstwo 

Ja  niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż jestem twórcą pracy zgłoszonej przeze mnie do Konkursu, oraz 

że praca ta jest zgodna z Regulaminem Konkursu. Przysługują mi nieograniczone osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do wspomnianej pracy. Stworzona przeze mnie praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

Przekazanie oryginału pracy 

Oświadczam, że w dniu ………………………………… złożyłem/am oryginał pracy w formie 

papierowej/elektronicznej. 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

 Niniejszym oświadczam, iż z chwilą złożenia pracy konkursowej przenoszę na Organizatora prawa, jak 

następuje: 

a. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przekazanej pracy, prawo do dokonywania zmian 

i przetwarzania, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, prawo 

własności do dostarczonych Organizatorowi egzemplarzy tej pracy oraz zezwolenie na 

wykorzystanie z każdego utrwalonego w niej wizerunku 

b. Nieodpłatne, na wszystkich wskazanych w oświadczeniu polach eksploatacji. 

c. Do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania na całym świecie, na następnych polach 

eksploatacji: 

 W zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy za 

pomocą każdej możliwej techniki, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi technikami graficznymi na wszystkich 

znanych nośnikach. 

 W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których pracę utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

 W zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – 

publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i 

miejscu przez siebie wybranym, w tym przez prasę, radio i telewizję. 

 Wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz umieszczanie w 

sieci Internet. 

 Z chwilą złożenia pracy zgodnie z regulaminem konkursu nieodwołalnie zobowiązuję się, że nie będę 

wykonywać moich praw osobistych do pracy i upoważniam Organizatora do ich wykonywania w moim 

imieniu. 

 Zobowiązuję się ponosić  wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw lub dóbr autorskich w 

przekazanej pracy i zaspokoić roszczenia zgłoszone w związku z korzystaniem z pracy zgodnie  

z Regulaminem. 

 

……………………..    …………………………………………………….. 
           Data i podpis autora      Data i podpis rodziców (prawnych opiekunów autora) 

w przypadku osoby niepełnoletniej 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

do Konkursu na Logo Szkoły Podstawowej nr 8  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach. 

(prosimy uzupełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Dane Uczestnika 

Imię Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: ulica ……………………………………….. nr budynku……….. nr lokalu.… 

Kod pocztowy ………………… miejscowość …………………………… kraj …………………….  

PESEL:  ……………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

konkursu w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 

1997 nr 133 poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami. 

 

………………………..    ………………………………………………….. 
           Data i podpis autora      Data i podpis rodziców (prawnych opiekunów autora) 

w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

 


