
REGULAMIN 

 

Konkursu 

 „Projektujemy LOGO szkoły” 
 

I Organizator: 

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław 

 

 

II Termin: 

 Dostarczenie pracy konkursowej wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową  

na adres e-mail:  

konkurs@ t15.wroclaw.pl  do dnia  12.12.2022 r. 

 

 

   III  Cele konkursu: 

 

• opracowanie logo szkoły – jako kluczowego elementu identyfikacji wizualnej, promocyjnej 

i informacyjnej Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 

 

• zachęcenie uczestników konkursu do działania i współpracy  

na rzecz Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 

 

•  rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności uczestników konkursu 

 

• umożliwienie uczestnikom konkursu prezentacji  talentu plastycznego 

 

 

                                         IV Zasady konkursu: 
 

• uczestnik powinien przedstawić autorski projekt logo szkoły 

 

• w konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczniowie Szkoły, Rodzice, Nauczyciele, 

Pracownicy Szkoły 

 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław 

 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu 

 

• Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. 

Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław, stworzonego przez nich  LOGO 

 

 

• projekt logo nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym 



 

• każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość prac 

 

• projekt nie może być plagiatem lub kopią istniejących już prac 

 

 

 

• prace konkursowe przekazać należy zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie 

 

 

                                   V Warunki techniczne: 

 

1. Praca konkursowa powinna być wykonane na białym papierze formatu A4 

 

2. Projekt logo może być wykonany dowolną techniką. 

 

3. Projekt logo powinien być odpowiedni do różnorodnego wykorzystania, zarówno 

do prezentacji na materiałach promocyjnych i reklamowych szkoły na nośnikach 

elektronicznych, grafice komputerowej i internetowej, na materiałach 

drukowanych 2D, formach przestrzennych, wersji naszywanej na tkaninach  

                                    oraz nadruku na przedmiotach codziennego użytku 

 
4. Prace można wykonać ręcznie na papierze lub korzystając z technik komputerowych: 

a) prace wykonane ręcznie na papierze:  

format A4, kartka z bloku – należy składać do Przewodniczącego Zespołu ds. Promocji  

podając imię, nazwisko oraz klasę; 

b)  prace wykonane techniką komputerową:  

plik graficzny – należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@ t15.wroclaw.pl   

podając imię, nazwisko oraz klasę (temat korespondencji: Konkurs Projektujemy 

LOGO szkoły). 

Autor projektu dołącza do składanych prac wypełnioną Kartę Zgłoszenia  (Załącznik 

nr 1 - poniżej). 

 

5. W przypadku prac wykonanych przy pomocy komputera należy przekazać wersję 

elektroniczną przesyłając projekt  e-mailem na adres 

konkurs@ t15.wroclaw.pl, z dopiskiem:  

Konkurs Projektujemy LOGO szkoły. 

 

6. Projekt logo w wersji elektronicznej może być przekazany w jednym z wskazach  

w regulaminie formatach w takich formatach jak: AI, CDR, PDF lub JPG, TIF, PSD 

 

 

VI Kryteria oceny: 

 

• konstrukcja logo powinna odpowiadać wymogom dotyczącym formy prezentacji 

wskazanym w regulaminie 

 



• projekt logo powinien być zgodny z danymi Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

we Wrocławiu i budzić widoczne skojarzenie z naszą szkołą 

 

 • czytelność i funkcjonalność znaku  

 

• łatwość zapamiętania  

 

• pomysłowość znaku 

 

                                   • prostota i przejrzysta forma graficzna 

 

• widoczne cechy indywidualne wyróżniające logo  

jako element systemu identyfikacji wizualnej szkoły 

 

                                    • wzbudzanie pozytywnych emocji 

 

• estetyka i precyzja wykonania 

 

 

VII Ocena prac konkursowych: 
 

Projekty  LOGO ocenione zostaną przez Komisję Konkursową w składzie: 

 

• Dyrektor Technikum nr 15, im Marii Skłodowskiej-Curie 

 

• Przedstawiciel Rady Rodziców 

 

• Przedstawiciel Zespołu ds. Promocji Szkoły 

 

• Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

 

• Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

 

 

VIII Nagrody: 
 

• Najlepsze prace, zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową i  uhonorowane 

nagrodami 

 

• Zwycięzcą konkursu jest miejsce pierwsze  

 

• Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

 

 

VIII Warunki dostarczania prac: 
 

• Wraz z pracą powinien być dostarczony scan podpisanej  

i wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI karty zgłoszeniowej. 



 

• Prace w wersji nieelektronicznej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz 

 z wypełnioną kartą zgłoszeniową  w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2022 r. 

 

• Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury. 

 

• Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora  

i nie podlegają zwrotowi.  

 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu 

nagrodzonej pracy konkursowej. 

 

 

IX Przetwarzanie danych osobowych. 
 

• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Technikum nr 15, im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław 

 

• Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu, będą przez niego 

przetwarzane w celu: 

 

a) Przeprowadzenia Konkursu, 

b) Wyłonienia laureatów Konkursu 

c) Wręczenia nagród 

 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

 

• Nie podanie danych osobowych  uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

• Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę  

na opublikowanie swojego imienia, nazwiska 

i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora. 

 

• Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
do Konkursu „Projektujemy LOGO szkoły” 

 

OŚWIADCZENIE    

                                                       
DANE AUTORA PRACY 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

 

 Dziecko/ Uczeń                                Rodzic                               Pracownik szkoły 

 

oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie na rzecz Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław prawa autorskie do projektu LOGO zgłoszonego w konkursie 

na logo szkoły  zorganizowanym w dniach 23.11.2022 – 15.12.2022 r.  

 

Wrocław, dnia ……………………                …………………………………………………. 

                                                                    czytelny podpis Rodzica lub pełnoletniego ucznia * * 

 

 niepotrzebne skreślić 

* * W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie (czytelnym podpisem) 

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej i oświadczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora konkursu. 

 

Klauzula informacyjna 

1.Administratorem danych osobowych Technikum nr 15, im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław 

2.Dane osobowe przetwarzane będą dla celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu; 

3.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów opisanych w regulaminie Konkursu; 

4.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

5.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w regulaminie Konkursu; 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

.......................................................................                    …………………………………….                                 
          Czytelny podpis Uczestnika Konkursu                                                           Miejscowość i data 

 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodę musi podpisać rodzic/ opiekun prawny 

 

.......................................................................                      …………………………………..          
   Czytelny podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna                                                     Miejscowość i data 

                      Uczestnika Konkursu 


