
REGULAMIN KONKURSU   
„LOGO RADY RODZICÓW” 

Dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym 
Lesie 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej   nr 1    im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie. 

2. Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce 
Rada Rodziców. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej   
nr 1    im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.. 

4.  Konkurs rozpoczyna się 09.11.2018 i potrwa do 03.12.2018 r. 

5.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego Rady Rodziców. 

Logo wykorzystywane będzie przez RR w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, 
reklamowych, korespondencyjnych. 

6. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo. Przekazane prace na 
konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i 
nieprzedstawionymi na innych konkursach. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

8. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego autora prac na 
przetwarzanie i publikację danych osobowy związanych z konkursem (zał.1), a w 
przypadku zwycięzcy zostanie podpisana umowa o przekazanie praw autorskich do 
zaprojektowanego logo na rzecz Rady Rodziców w zakresie:  

a) wykorzystywania logo w działaniach wskazanych w pkt 5, w tym utrwalania czy 
eksponowania  na wszelkiego rodzaju materiałach drukowanych i elektronicznych,  

b)  wykorzystywania logo przez Radę Rodziców w działalności, do jakiej została 
powołana. 

9. Projekt znaku graficznego (logo) można wykonać ręcznie lub komputerowo, 
korzystając z programów graficznych. Prace powinny zawierać elementy związane z 
naszą szkołą oraz działalnością Rady Rodziców. 

10.Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 03.12.2018 r.: 

a) w przypadku projektu ręcznego – w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i 
nazwiskiem  autora, oraz klasą z dopiskiem ,,Konkurs na logo RR’’ 

b) w przypadku projektu wykonanego techniką komputerową – w dwóch wersjach: 
wydruku ( w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą z 



dopiskiem ,,Konkurs na logo RR’’) oraz mailowo w postaci dowolnego pliku z 
programu graficznego na adres :  kontoradyrodzicow@gmail.com   podając swoje 
imię i nazwisko oraz klasę, w tytule podając ,,Konkurs na logo RR’’. 

11.Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator, w skład którego powołane zostanie 
Komisja Konkursowa z przedstawicieli Rady Rodziców. 

12.Ocena prac konkursowych nastąpi 05.12.2018 r. podczas zebrania Rady Rodziców. 

13.Przyznane nagrody:  

a) miejsce pierwsze - karta podarunkowa do Decathlon o wartości 200 zł,  

b) miejsce drugie - karta podarunkowa do Decathlon o wartości 150 zł, 

c) miejsce trzecie - karta podarunkowa do Decathlon 100 zł, 

d) dwa wyróżnienia - karty podarunkowe do Decathlon po 50 zł. 

14.Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

15.Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiej pracy, w celu 
dostosowania do formy elektronicznej projektu. 

16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

17.Zgłoszone prace na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają 
zwrotowi. 

18.Organizator zastrzega możliwość przyznania innych nagród niż wymienione. 

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne plagiaty dokonane przez 
autorów prac. 


