
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEJ GALERII 

 

Ogłaszamy otwarty konkurs na zaprojektowanie logo dla powstającej w szkole galerii internetowej 
pod nazwą „Plastusiowa Galeria ”. Galeria posłuży do prezentacji prac wykonywanych na zajęciach 
szkolnych. 

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Marii Kownackiej w Warszawie. 

Przedmiotem konkursu jest projekt i przygotowanie logotypu Galerii na potrzeby druku oraz 
publikacji internetowej. 

Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.  

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.  

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;  

• być czytelne i łatwe do zapamiętania,  
• być łatwo identyfikowane z galerią internetową, 
• wzbudzać pozytywne emocje, 

 Składać się :  

 tylko z logotypu (stylizacji literowej), 
 tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 
 lub też zawierać połączenie obu tych elementów 
 wszystkie elementy logo muszą być wykonane przez twórcę .  

Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

Logo będzie znakiem identyfikacyjnym Galerii i będzie wykorzystywane w celach promocyjnych, 
identyfikacyjnych oraz korespondencyjnych (afisze, plakaty, foldery w wersji elektronicznej na stronie 
SP 112  i stronie Galerii plastusiowagaleria.wordpress.com).   

Prace konkursowe należy przesłać pod adres mailowy Galerii 

plastusiowagaleria@sp112.waw.pl  

lub dostarczyć do p. Ewy Bielskiej – administratora Plastusiowej Galerii 

Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia wraz z podaniem klasy. 

Każdy z uczestników może zgłosić 1-3 prac. 

Termin składania prac konkursowych upływa 20 kwietnia 2020 r. 
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Przekazanie prac traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu konkursu. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczeniem podpisanej przez rodziców\opiekunów 
prawnych  Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokument można pobrać w formie załącznika 
ze strony SP 112, zakładka konkursy szkolne. 

Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury. 

Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie: 

Ewa Bielska – nauczyciel informatyki 

Samorząd Uczniowski 

Jury dokona wyboru jednej zwycięskiej pracy. 

Ogłoszenie wyników nastąpi  8 maja 2020 r. 

Nagrodą dla zwycięzcy jest dyplom oraz nagroda rzeczowa. 

Autor zrzeka się autorskich praw majątkowych, upoważniając jednocześnie Organizatora do 
wykonywania tych praw w imieniu Autora.  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 

informacji o laureacie konkursu w materiałach reklamowych Galerii oraz  Internecie. 

Niniejszy regulamin będzie do wglądu na stronie SP112. 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy. (Dz.U. 2016 r. poz 992) o ochronie danych 
osobowych. 

 


