Regulamin konkursu na projekt LOGO biblioteki szkolnej
SPK im. W. Micuty w Genewie
1. Celem konkursu jest uzyskanie znaku graficznego, który stanie się symbolem
biblioteki szkolnej.
2. Organizatorem konkursu jest Grono Pedagogiczne SPK przy współpracy z Radą
Rodziców.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów SPK im. W. Micuty w Genewie.
4. Projekt LOGO musi stanowić samodzielną pracę ucznia i nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną lub kilka prac.
6. Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną (np. wydzieranka,
wyklejanka, ołówek, kredka, akwarela, grafika komputerowa itp). Każdy projekt w postaci
wydruków komputerowych należy dostarczyć również w wersji elektronicznej (CD, DVD).
7. Projekt musi zawierać :
 nazwę – Bibliteka SPK im. W. Micuty w Genewie,
 elementy kojarzące się ze szkołą (np. patronem), biblioteką i książką (np. książka,
pióro, komputer, sowa itp), ewentualnie Genewą (herb lub zabytek).
8. Komisja konkursowa będzie oceniała :
► Pomysł ► Oryginalność ► Zgodność z tematem ► Estetykę wykonania ► Wymogi
formalne
9. W głosowaniu będą mogli uczestniczyć również uczniowie.
10. Dla osób biorących udział w konkursie przewidziane są pozytywne oceny cząstkowe.
Zwycięskie logo zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na portalu
FB. Przewiduje się również wykonanie pieczątki, logo zostanie umieszczone na nowych
książkach biblioteki szkolnej.
11. Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Anety Zarzyckiej lub wychowawcy, do dnia
18 grudnia 2014 r.
12. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, których autorzy dostarczyli formularze
zgłoszeniowe podpisane przez siebie oraz rodziców/opiekunów prawnych.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2015 r.
14. Materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
15. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu LOGO. Jednocześnie zastrzega
sobie możliwość nie wybrania żadnego projektu oraz przedłużenia terminu składania
prac.
16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
nagrodzonego projektu.
17. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej szkoły, najlepsze zostaną umieszczone w szkolnej gazetce.

UWAGA!
1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków
powyższego regulaminu.
2. Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
 Logo jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób
trzecich.
 Projekt nie został nigdzie wcześniej opublikowany.
 Przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób
trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw
autorskich).
 Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w
zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu.
 Nagrodzony projekt staje się własnością SPK im. W. Micuty w Genewie,
tym samym jego autor wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na
Organizatora - w zakresie publikacji i rozpowszechniania - podpisując
stosowne oświadczenie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Aneta Zarzycka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Przygotowała : Aneta Zarzycka

