
REGULAMIN KONKURSU 

GRAFICZNEGO 

NA LOGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta 

W KOSZALINIE  

 

 

 

§1. Organizacja konkursu: 

 

Organizatorami Konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 9  

im. Romualda Traugutta jest Samorząd Uczniowski ZS nr 9, Joanna Tuszyńska - 

Buchta, Karolina Jachimowska oraz Rafał Traczyk. 

 

§ 2. Cele konkursu: 

 

 Promocja Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie 

 Inspirowanie młodzieży do działań twórczych 

 Rozwijanie umiejętności z zakresu projektowania graficznego 

 Rozwijanie umiejętności z zakresu posługiwania się programami graficznymi 

 Promowanie instytucji Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 3. Przedmiot konkursu: 

 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu logo Samorządu Uczniowskiego 

w programie graficznym CorelDRAW.  

 

§ 4. Warunki uczestnictwa: 

 

 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 9  

 w Koszalinie. 

 Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. 

Wykluczone są prace zbiorowe.  

 Jedna osoba może zgłosić dwie prac tj. prace zapisane w formacie CDR, zapisane 

na płycie CD.  

 Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do organizatorów konkursu. 

 Warunkiem przyjęcia pracy jest przekazanie jej organizatorom wraz z podpisem: 

1. imię i nazwisko 

2. klasa 

 Oddając swoją pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania 

 Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5. Przebieg konkursu: 

 

  

 

1. Powołanie Komisji konkursowej w składzie 3 osób: Joanna Tuszyńska - Buchta, Karolina 

Jachimowska oraz Rafał Traczyk, która zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. Decyzja ta jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

2. Komisja konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie 

składania prac podanym w § 4.  

3. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.  

4. Komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze prace na podstawie następujących kryteriów:  

‐ związek pracy z tematyką konkursową – 50%;  

‐ stopień trudności wykonania – 30%;  

‐ estetyka wykonania – 20%.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu. 

6. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez członków komisji  

z własnego grona.  

7. Od podjętej przez Komisję konkursową decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje 

odwołanie.  

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych. 

§ 6. Prawa autorskie: 

 Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia i oddanie pracy, oświadcza, że 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym uczestnik 

konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego projektu 

 Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z jego 

projektu, w tym za rozpowszechnianie go na stronie internetowej organizatora oraz 

w przypadku innego publicznego udostępniania projektu 

  

  

 

§ 7. Terminy:  

Konkurs rozpoczyna się 05.11.2015 roku. Prace należy oddać do 10.12. 2015 roku.  

§ 9. Miejsce składania prac:  

Prace należy złożyć do Organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


