
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIEŁPINIE 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Rada Rodziców. 

2) Koordynatorem konkursu jest Sekretarz RR – Dominika Biekisz-Olejnik. 

II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu/logo dla Rady Rodziców. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez Radę do celów identyfikacyjnych. 

3. Konkurs trwa od 17.05.2018 do 20.06.2018. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, dopuszczalna jest pomoc 

rodziców w projekcie. 

2. Projekty konkursowe należy zgłaszać do konkursu indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Rady Rodziców 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego/logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

strona internetowa, strona RR na Facebooku, pisma, ulotki, itp. 

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

a) na dowolnym formacie należy przedstawić znak. 

b) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b) być łatwo identyfikowane z naszą Radą, 

c) wzbudzać pozytywne emocje, 

d) składać się: 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej), 

 tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 



 lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

6.Prace należy składać podając: 

a) imię i nazwisko, 

b) klasę. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać u Wychowawców, którzy następnie przekażą je do Sekretariatu SP  

lub mailowo na adres prrkielpino@gmail.com do 08.06.2017 

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

VI. Wybór zwycięskich prac konkursowych 

1. Rada Rodziców zamieści prace spełniające wymagania na swojej stronie na portalu 

społecznościowym Facebook. 

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez fanów strony RR na Facebook’u poprzez polubienie 

największą ilością głosów w terminie od 11.06.2018 do 17.06.2018 r. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego wyłonionych zostanie 3 zwycięzców konkursu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci bonów upominkowych w kwocie  

150 zł za I miejsce, 100 zł – II miejsce i 50 zł – III miejsce. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 20.06.2018 r. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie RR na Facebooku. 

5. Nagrody zostaną wręczoną na Uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 22.06.2018 r. 
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