
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen. JÓZEFA BEMA W SUSZU

w roku szkolnym 2019/2020

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „LOGO RADY RODZICÓW”
promujący Fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu, zwanego
dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.

2. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców zwana dalej „Organizatorem”.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu.
5. Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawców klas,  w sekretariacie szkoły oraz na stronie

internetowej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu www.spsusz.pl.
6. Regulamin  jest  wiążący  dla  Organizatora  i  uczestników  Konkursu,  reguluje  zasady  i  warunki

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 
7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestników. 
8. Celem konkursu jest:

 promocja Funduszu Rady Rodziców,
 popularyzacja wiedzy o funkcjonowaniu Rady Rodziców i jej roli w szkole,
 upowszechnienie korzyści płynących z opłacania składek na Fundusz Rady Rodziców,
 kształtowanie pozytywnego wizerunku Rady Rodziców,
 zwiększenie wpływów na Radę Rodziców.

2. ZASADY KONKURSU

1. Pracą konkursową jest projekt plastyczny na LOGO Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. gen.
Józefa Bema w Suszu, wykonany samodzielnie przez Uczestnika w kolorze. 

2. Wymogi dotyczące Pracy Konkursowej:
 forma papierowa w formacie A4
 projekt  Logo  powinien  nadawać  się  do  wykorzystania  m.in.  jako  znak  graficzny  lub

obrazkowy na stronie internetowej, pismach, ogłoszeniach i naklejkach. 
 Praca powinna być wykonana ręcznie
 Logo powinno charakteryzować się przede wszystkim:

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- wzbudzać pozytywne emocje,
- logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, przekazując pracę konkursową, załączyć
formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisany przez
rodziców/ opiekunów prawnych Uczestnika. 

4. Prace Konkursowe powinny być przekazane do wychowawców do dnia 6 grudnia 2019 r. 
5. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną Pracę Konkursową.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana jedynie rodzajem klasy Uczestnika, tj. I, II, III, itd. Pracy

konkursowej zostanie nadany numer przez wychowawcę z chwilą przyjęcia pracy. 
7. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu (rodziców/ opiekunów prawnych) jest

równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Pracy
Konkursowej bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia
Pracy  Konkursowej  polach  eksploatacji  obejmujących  w  szczególności  prawo  do
rozpowszechniania, zwielokrotniania dowolną techniką, używania,  dostosowywania, edytowania i



wielokrotnego  publikowania  Pracy  Konkursowej  w  dowolny  sposób,  zarówno  w  celach
komercyjnych jak i niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych. 

8. Autor  Pracy  Konkursowej  przez  fakt  zgłoszenia  swego  uczestnictwa  zobowiązuje  się  nie
wykonywać  względem  Organizatora,  ani  jakichkolwiek  jego  następców  prawnych,  swoich
autorskich praw osobistych.

9. Uczestnikowi  nie  należy  się  jakakolwiek  należność  od  Organizatora  z  tytułu  uczestnictwa  w
Konkursie. 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa w okresie od 18 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. 

W okresie trwania konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace stanowiące projekt     LOGO
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie  nagród laureatom nastąpi  18 grudnia 2019 r.  Informacja
zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  im.  gen.  Józefa  Bema  w  Suszu:
www.spsusz.pl.

NAGRODY

W Konkursie przewidziane zostały 3 nagrody:
I miejsce – wykorzystywanie LOGO przez Radę Rodziców, BON do Sklepu Empik o wartości 150
zł
I wyróżnienie - BON do Sklepu Empik o wartości 100 zł
II wyróżnienie - BON do Sklepu Empik o wartości 50 zł

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Komisja Konkursowa w Składzie:
- Prezydium Rady Rodziców
- Pani Dorota Pyza
- Pani Lidia Komorowska
dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych.
Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność z wytycznymi
- oryginalność
- czytelność i funkcjonalność projektu
- estetyka wykonania pracy
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia 2019 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik  (rodzice/opiekunowie
prawni)  akceptuje  treść  Regulaminu Konkursu  i  wyraża  zgodę  na  opisane  w nim zasady
prowadzenia Konkursu.
Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  Konkursu  są  wyłączną  podstawą  prowadzenia
Konkursu.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  innego  podziału  nagród,  a  także  do  dodatkowego
nagrodzenia Uczestników Konkursu. 
Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły 
oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu: 
www.spsusz.pl.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W KONKURSIE „LOGO RADY RODZICÓW”

NR PRACY KONKURSOWEJ   _________________________________________
(wypełnia Nauczyciel przyjmujący pracę)

Imię i Nazwisko Uczestnika:

Niniejszym jako Rodzic/ Opiekun prawny w/w Uczestnika oświadczam, iż akceptuję treść Regulaminu
Konkursu.
Oświadczam, że Praca Konkursowa jest samodzielną pracą Uczestnika nie obciążoną prawami i 
roszczeniami osób trzecich. 
Z dniem dokonania zgłoszenia przenoszę na Organizatora, tj. Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im.
gen. Józefa Bema w Suszu wszelkich autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej objętej 
zgłoszeniem bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy
Konkursowej polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania dowolną techniką, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego 
publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych jak i 
niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych.
Niniejszym  oświadczam,  iż  Uczestnik  nie  będzie  wykonywać  względem  Organizatora,  ani
jakichkolwiek jego następców prawnych, swoich autorskich praw osobistych.

_______________________                                                     ______________________________
          Data i miejsce                                                                Podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego

Wypełnia Nauczyciel Przyjmujący Pracę

Data złożenia Pracy Konkursowej: __________________________________

Imię i Nazwisko oraz podpis Nauczyciela przyjmującego zgłoszenie:

______________________________________



Sposób numeracji prac:

Klasa I a – kolejny numer pracy/01
Klasa I b – kolejny numer pracy /02
Klasa Ic – kolejny numer pracy/03
Klasa I d – kolejny numer pracy/04
Klasa II a – kolejny numer pracy/05
Klasa IIb – kolejny numer pracy/06
Klasa II c – kolejny numer pracy/07
Klasa IId – kolejny numer pracy/08
Klasa III a – kolejny numer pracy/09
Klasa III b – kolejny numer pracy/10
Klasa III c – kolejny numer pracy/11
Klasa III d – kolejny numer pracy/12
Klasa IV a – kolejny numer pracy/13
Klasa IV b – kolejny numer pracy/14
Klasa V a – kolejny numer pracy/15
Klasa V b – kolejny numer pracy/16
Klasa V c – kolejny numer pracy/17
Klasa V d – kolejny numer pracy/18
Klasa V e – kolejny numer pracy/19
Klasa V f – kolejny numer pracy/20
Klasa VI a – kolejny numer pracy/21
Klasa VI b–  kolejny numer pracy/22
Klasa VI c – kolejny numer pracy/23
Klasa VI d – kolejny numer pracy/24
Klasa VI e – kolejny numer pracy/25
Klasa VI f – kolejny numer pracy/26
Klasa VII a – kolejny numer pracy/27
Klasa VII b – kolejny numer pracy/28
Klasa VII c– kolejny numer pracy/29
Klasa VII d– kolejny numer pracy/30
Klasa VIII a – kolejny numer pracy/31
Klasa VIII b – kolejny numer pracy/32
Klasa VIII c – kolejny numer pracy/33


