
KONKURSU „LOGO KRAUZÓWKI” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………… 

ucznia/uczennicy  klasy ............ w konkursie „LOGO KRAUZÓWKI”, zapoznałem się z poniższym 

regulaminem i w całości go akceptuje. 

……………………………………………………………………….. 
Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „LOGO KRAUZÓWKI” 

§1 

1. Celem Konkursu jest: 

- rozwijanie wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej i pracy z 

programami komputerowymi 

- twórcza organizacja czasu wolnego oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie. 

§2 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, 

uczniowie wraz z rodzinami oraz absolwenci szkoły. 

§3 

Organizatorem konkursu jest Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie wraz z Radą 

Rodziców Krauzówki. 

§4 

Tematem konkursu jest nowe szkolne logo. 

§5 

Konkurs trwa od 26 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 roku.  

§6 

1. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe, zadaniem uczestników konkursu jest: 

Uczniowie klas I-III przygotowują pracę plastyczna, w dowolnej technice, format A4 przedstawiającą 

nowe logo naszej szkoły.  

Uczniowie klas IV-VIII oraz Absolwenci przygotowują w dowolnym programie graficznym lub 

komputerowym pracę przestawiającą nowe logo szkoły  

Prace na odwrocie muszą zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

2. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie lub rodzinnie. 



3. W przypadku klas IV-VIII pierwowzór swojej pracy należy zachować na komputerze i przekazać go 

organizatorowi w wyznaczonym przez niego terminie 

4. Uczeń może wziąć udział w konkursie po doręczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego, zapoznaniu 

się z regulaminem oraz dostarczeniu załącznika nr 1 do konkursu. 

4. Przekazanie pracy konkursowej równoznaczne jest z : 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na udział w konkursie, 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu w celach związanych z Konkursem i publikacją 

nazwiska zwycięzców na stronie internetowej szkoły, facebooku szkoły wraz z pracą ucznia i jego 

wizerunkiem 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na bezpłatne przekazanie 

prawa własności oraz praw autorskich związanych ze zgłoszoną pracą na rzecz Szkoły - Organizatora 

Konkursu. 

§7 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 13. stycznia 2023 roku; natomiast nagrody wręczone zostaną 

w podanym przez organizatora terminie najpóźniej do 31 stycznia 2023. 

2. Prace zostaną ocenione przez komisję składająca się z przedstawicieli dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, 

nauczyciela plastyki, nauczyciela informatyki, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz 

przewodniczącego samorządu szkolnego. Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę następujące 

kryteria: 

- indywidualny i twórczy pomysł, 

- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

estetyka, piękno, całokształt odbioru wizualnego pracy 

3. Spośród prac biorących udział w konkursie wyłonieni zostaną laureaci I miejsca (nagroda główna) 

oraz dwa wyróżnienia chyba, że w szczególnych okolicznościach, jury zadecyduje inaczej. 

4. Laureatom zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe. 

5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz 

profilu Facebook. 


