REGULAMIN KONKURSU
„LOGOTYP Rady Rodziców SP 50”
I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki organizacji
oraz uczestnictwa w konkursie pod nazwą “LOGOTYP Rady Rodziców SP 50”.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie http://www.sp50.wroclaw.pl/, na portalach społecznościowych związanych ze Szkołą Podstawową nr 50 we
Wrocławiu, poprzez portal Librus Synergia.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.12.2018 i kończy w dniu 03.1.2019 r.

II.

Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 50
we Wrocławiu, ul. Czeska 38.
2. Koordynację konkursu powierza się Prezydium Rady Rodziców oraz Pani Annie Domagale-Palce i Barbarze Samol-Jakubaszek.
Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu graficznego logotypu Rady Rodziców (zwanego dalej: projektem). Wybrany projekt zostanie zrealizowany z możliwymi modyfikacjami (w formie pliku graficznego oraz wydruku -naklejek/ulotek, nadruków) oraz wykorzystany w celach promocyjnych działalności Rady Rodziców SP 50.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego, graficznego projektu logotypu.

III.

IV.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty dla społeczności szkolnej, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Jako społeczność szkolną rozumie się: uczniów, absolwentów, rodziców
uczniów, pracowników Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1).
3. Osoby niepełnoletnie są także zobowiązane do dostarczenia zgody Opiekuna (załącznik
nr 2).
4. Uczestnikami nie mogą być członkowie komisji konkursowej.

V.

Warunki konkursu
1. Jedna osoba/zespół projektowy może/mogą złożyć maksymalnie trzy projekty.
2. Projekty muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach, a biorące w niniejszym konkursie udział osoby oświadczają, że są autorami nadesłanego projektu i przysługują im pełne prawa autorskie.

3. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo, jednak jest przyznawana
jedna nagroda za projekt.
4. Projekt musi uwzględniać charakter działalności Rady Rodziców, a także kształtować
pozytywny i przyjazny wizerunek Rady Rodziców SP 50.
5. Projekt powinien mieć postać graficzną, w wersji kolorowej (szkic, rysunek, grafika
komputerowa, inne). Postać graficzna ma być przestawiona na kartce w formacie A4.
6. Projekt wraz z zeskanowanymi załącznikami należy przesłać mailowo na adres
radasp50@gmail.com lub złożyć w świetlicy szkolnej w terminie do 3.1.2019 - decyduje data wpływu.
7. Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie lub dostarczone
po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
VI.

Prawa i oświadczenia
1. Przekazanie projektu wraz z załącznikami, o których mowa powyżej jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt
jest jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nienaruszającym praw,
dóbr i godności osób trzecich. Dokonując prawidłowego zgłoszenia Uczestnik konkursu
oświadcza także, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego projektu i że nie
są one w jakikolwiek sposób ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zgłoszony projekt naruszałby prawa innych osób, Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.
3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa
majątkowe do przesłanego projektu, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono
- nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji działalności Rady Rodziców SP 50;
d. publicznego prezentowania oraz umieszczania w sieci Internet.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia
z innymi dziełami.

5. Rada Rodziców SP 50 ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
6. Przejście praw autorskich powoduje przejście przez Radę Rodziców SP 50 własności
egzemplarza projektu. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
VII.

Ocena prac
1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa.
2. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a. oryginalnością i pomysłowością pracy;
b. związkiem pracy z tożsamością Rady Rodziców i SP 50;
c. walorami artystycznymi i estetycznymi;
d. kształtowaniem pozytywnego wizerunku Rady Rodziców;
e. możliwością adaptacji na materiałach promocyjnych tj. naklejka, ulotka, itd.
3. Decyzja Komisji podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 14.01.2019 r.
5. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu jeśli żadne z przesłanych zgłoszeń nie
spełni kryteriów opisanych w regulaminie.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i zapadają większością głosów.

VIII.

Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna (rzeczowa).
2. Komisja może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.
3. Nagroda główna to nagroda rzeczowa o wartości 200zł, ufundowaną przez Organizatora.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o przyznaniu nagrody.
5. Nagroda zostanie wydana do 25.01.2019r.
6. Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
http://www.sp50.wroclaw.pl/, na portalach społecznościowych związanych ze Szkołą
Podstawową nr 50 we Wrocławiu, poprzez portal Librus Synergia w dniu 16.01.2018r.

IX.

Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator konkursu. Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej promocji, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wymienioną powyżej Ustawą, uczestnikowi
konkursu przysługuje także prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych osobowych.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska zwycięzcy konkursu oraz umieszczenie ich w materiałach informacyjnych oraz mediach/Internecie.
3. Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia terminu zgłaszania projektów do konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

