
Regulamin Konkursu na godło Zespołu Szkół w Marzeninie 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu na godło 

Zespołu Szkół w Marzeninie zwanego dalej „Konkursem”. 

§ 2. 

 Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym dokumentem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Marzeninie, mieszczący się w Marzeninie ul. 

Łaska 7, 98-160 Sędziejowice. 

 

§ 4. 

 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

http://zsmarzenin.gminasedziejowice.eu/ oraz w siedzibie  organizatora. 

 

Cel i przedmiot konkursu 

 

§ 5. 

 

Głównym celem konkursu jest: 

1. wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły, 

2. kształtowanie poczucia więzi uczniów i wychowanków z własną szkołą, 

3. zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, 

4. promocja szkoły na zewnątrz 

 

 

§ 6. 

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logo, będącego elementem 

symboliki Zespołu Szkół w Marzeninie. Godło będzie służyło celom identyfikacyjnym,  

promocyjnym i korespondencyjnym Zespołu Szkół w Marzeninie. Wybrane w konkursie 

godło będzie wykorzystywane m.in. na: plakatach, papierze firmowym, drukach wydawanych 

przez szkołę, szkolnych strojach reprezentacyjnych, stronie internetowej szkoły. 

Projekt może mieć dowolną formę graficzną oraz powinien zawierać napis „Zespół Szkół w 

Marzeninie”. 

 

 

 

 

 



Zasady uczestnictwa 

 

§ 7. 

 

1. Konkurs skierowany jest do społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie oraz 

wszystkich osób zainteresowanych konkursem. 

2. Projekt godła może być stworzony przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę 

uczestników. 

3. Uczestnicy konkursu przedstawiają 1 propozycję graficzną. 

4. Zgłoszony do konkursu projekt godła, nie może naruszać praw autorskich innych 

osób.  

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innym 

konkursie. 

6. Prezentowane treści projektu oraz jego symbolika nie mogą propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej.  

7. Prace przesłane po terminie lub niespełniające kryteriów przedstawionych w 

Regulaminie, nie będą oceniane. 

 

§ 8. 

 

1. Projekty prac konkursowych należy dostarczyć w formie papierowej lub na nośniku 

elektronicznym, w wybranym przez siebie formacie (skan projektu lub wykorzystanie 

grafiki komputerowej). 

2.  Rozmiar prac projektowych papierowych – A4. Plansza powinna zawierać godło w 

wersji podstawowej kolorowej. 

3. Pracę można wykonać techniką dowolną. 

4. Projekt powinien zawierać napis „Zespół Szkół w Marzeninie”. 

5. Godło powinno : 

a. być czytelne i łatwe do zapamiętania,  

b. identyfikować się z naszą szkołą, 

c. wzbudzać pozytywne emocje.       

 

§ 9. 

 

1. Zgłoszenie prac na konkurs odbywa się poprzez przesłanie projektu godła w wersji 

papierowej lub elektronicznej na adres szkoły lub ich przekazanie osobiste do 

sekretariatu szkoły. 

1. Zapakowana w kopercie praca konkursowa, powinna być opatrzona pseudonimem 

autora. 

2.  Do pracy konkursowej, należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, z tym samym 

pseudonimem, w której powinna znaleźć się informacja o danych osobowych 

autora oraz oświadczenie o: 

a. autorstwie projektu oraz nienaruszaniu praw autorskich innych osób 

b. wyrażeniu zgody na publikowanie nadesłanych na Konkurs materiałów, 

c. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb 

niezbędnych do  realizacji założeń konkursu. W przypadku osób 

niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub 

prawnych opiekunów.  



3. Obie wyżej wymienione koperty należy zapakować do większej koperty z napisem: 

„Konkurs na godło Zespołu Szkół w Marzeninie”. 

4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych i jednocześnie 

zastrzega sobie prawo do  ich publikowania.   

 

Zgłoszenie do konkursu 

 

§ 10. 

 

1. Prace konkursowe należy składać do 31 maja 2022 r. na adres : Zespołu Szkół w 

Marzeninie ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice. 

2. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs będzie jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu  

i wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgłaszającego, zgodnie z 

ustawą z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

4. Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. 

a. umieszczanie ich w Internecie bez wiedzy i zgody organizatorów, 

b. zgłoszenie pracy konkursowej na inny konkurs, bądź rozpowszechnianie jej,  

w inny sposób przed rozstrzygnięciem konkursu 

 

Praca jury Konkursu 

 

§ 11. 

 

1. Do oceny prac konkursowych zostanie powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół w 

Marzeninie jury w składzie : 

a. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej 

b. dwóch przedstawicieli Rady Gminy Sędziejowice 

c. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców 

d. dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

e. jeden przedstawiciel środowiska plastycznego (wykwalifikowany 

plastyk) 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a. zgodność pracy z celami Konkursu 

b. oryginalność i prostota projektu 

c. sugestywność przekazu 

d. estetyka wykonania 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 12. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 20 czerwca 2022 r. 

2. Jury konkursu, na podstawie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów wyłoni 

najlepszą pracę, której autor będzie zwycięzcą Konkursu.  

3. Wskazana przez jury Konkursu najlepsza praca, stanie się oficjalnym logo Zespołu 

Szkół w Marzeninie 

4. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu. 

6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  



 

  


