REGULAMIN KONKURSU „LOGO NA BLUZĘ SZKOLNĄ”

1. Przedmiot konkursu.
a) Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo, które stanie się oficjalną
identyfikacją graficzną bluz szkolnych Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
b) Projekt będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych
i identyfikacyjnych.

2. Warunki uczestnictwa.
a) W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.
b) Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów, które nie były nigdzie
wcześniej wykorzystywane i nie brały udziału w innych konkursach.
c) Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
e) W przypadku uczniów niepełnoletnich Rodzice wypełniają oświadczenie
i podpisują regulamin.
f) Konkurs trwa od 1 lutego 2017 do 28 lutego 2017.

3. Miejsce i termin składania prac.

a) Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików na adres e-mail:
samorzadszkolny@zspoligraf.pl . Tytuł e-maila powinien brzmieć: „LOGO NA BLUZĘ
SZKOLNĄ”. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, klasę, e-mail
kontaktowy.
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b) W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną wysłane na w/w e-mail
do dnia 28.02.2017 do godziny 1800, prace wysłane po tym terminie nie będą
rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.
d) Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone wiadomością
elektroniczną. Osoby, które w ciągu 5 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia
proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą
rozpatrywane.
e) Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach:



w formacie wektorowym AI (pliki otwarte, niezabezpieczone, fonty zamienione
na krzywe)
w formacie PDF (pliki otwarte, niezabezpieczone)

4. Ocena prac.

a) Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie:




Przewodniczący samorządów klasowych
Opiekun samorządu szkolnego: Arkadiusz Kapelski
Przedstawiciele grona pedagogicznego : Agnieszka Kunda, Jolanta Głazowska,
Bartosz Piotrowski, Tomasz Sygara, Agnieszka Dziedzic-Migdalska oraz Daria
Słowińska-Kettner

b) Kryteria oceny prac:




Walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność
Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki
Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach
ekspozycyjnych

c) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
d) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu
e) Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyny
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5. Nagroda

a) Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu.
b) Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę rzeczową: jeden egzemplarz bluzy
ze zwycięskim logo oraz bon o wartości 100zł do wybranego przez siebie sklepu.
c) Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnienia lub wyróżnień,
wyróżnienia mają charakter wyłącznie prestiżowy.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.

6. Warunki ogólne

a) Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
b) Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane
osobiście.
c) Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na
rzecz Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby komisji
konkursowej.
d) Przekazanie prac konkursowych jednoznaczne jest z oświadczeniem, iż nie naruszają
one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych
praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione
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w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
e) Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący zgadzają się
na nieodpłatną ekspozycję prac przez Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

a) Konkurs jest jednoetapowy.
b) Wszystkie przesłane prace przechodzą na własność Organizatora to jest Zespołu Szkół
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
c) Wybrany projekt zostanie wykorzystany do działań związanych z produkcją
szkolnych bluz.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu
w każdym dowolnym czasie bez podania przyczyny.
e) We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
f) Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie Organizatora.
g) Planowana data ogłoszenia wyników to 10.03.2017.
h) Planowana data wręczania nagród Kwiecień-Maj 2017.
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